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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder;Dhr. J. van Buuren, wethouder;Dhr. J.W. 
Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-032108 - 93110 

Onderwerp Heereweg 251-253 Lisse, oude openbare lagere school. 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Heereweg 251-253 in Lisse niet aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.  

Samenvatting Het college besluit de Heereweg 251-253, de oude openbare lagere school, niet 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarmee kan het gebouw onder de 
afgesproken voorwaarden worden overgedragen aan de huidige kopers. Zo komt 
het college haar afspraken met de huidige kopers na. In de koopovereenkomst is 
bovendien opgenomen dat het gebouw in stand wordt gehouden overeenkomstig 
de status van gemeentelijk monument tot 1-1-2037. De burger zal merken dat 
het leegstaande gebouw weer in gebruik wordt genomen met meerwaarde voor 
de gemeente en het centrum. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-041946 - 96967 

Onderwerp Raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stel de raad voor zienswijzen uit te brengen op de begrotingen voor 2019 van 
de gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig bijgevoegde 
raadsvoorstellen. 
  
  

Samenvatting Conform de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente 
deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
worden de begrotingen voor 2019 voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van 
de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel opgesteld, dat aan de 
raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 
 
De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland is nog niet aan de 
deelnemers toegezonden. Deze begroting zal apart aan de gemeenteraden 
worden voorgelegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-043169 - 98235 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 24.04.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 24 april 2018 vast te stellen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


