
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN LISSE 

18 juni 2019 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. 
van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van 
der Laan, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-029719 - 74837 

Onderwerp Principeverzoek Heereweg 31-33 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In beginsel medewerking te verlenen aan het voeren van een 
bestemmingsplan procedure voor de realisatie van 6 vrijstaande woningen aan 
de Heereweg 31-33. 
2. Bijgaande raadsbrief vast te stellen en aan de raadscommissie R&I aan te 
bieden. 
3. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten. 

Samenvatting Een initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de realisatie van 6 
vrijstaande woningen aan de Heereweg. Op dit moment staan hier twee 
bedrijfspanden. 
Uit de adviezen blijkt dat het plan voor 6 vrijstaande woningen voldoet aan 
bestaand beleid.  
Besloten wordt in beginsel medewerking te verlenen door middel van een 
bestemmingsplan procedure. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter visie 
gaat wordt met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst aangegaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-083541 - 203314 

Onderwerp Verlengen van het contract met coöperatie JGt 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland opdracht te geven om de 
resultaatovereenkomst Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams HR te verlengen tot 
en met 31 december 2020. 

Samenvatting Met het verlengen van het contract met de coöperatie JGt  wordt voorkomen dat 
de doorgang van de trajecten integrale toegang, inkoop jeugdhulp en de 
verscherpte lokale opdracht aan de JGT's stagneert. Op deze manier lopen de 
trajecten gelijk op en blijft  jeugdhulp voor de inwoner gegarandeerd. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 207069 

Onderwerp Rapport inzake de jaarrekening 2018 van de Economic Board Duin- en 
Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het Rapport inzake de jaarrekening 2018 van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek. 



Samenvatting Conform de statuten van en exploitatieovereenkomsten met de Economic Board 
Duin- en Bollenstreek is de jaarrekening 2018 opgesteld en vastgesteld. De 
gemeente speelt hierin geen formele rol. Omwille van zorgvuldige archivering 
wordt het college gevraagd formeel kennis te nemen van de jaarstukken. 
Besloten wordt om kennis te nemen van het rapport inzake de jaarrekening 
2018 van de Economic Duin- en Bollenstreek. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-086038 - 208668 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 11 juni 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 11 juni 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


