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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A.D. de Roon, wethouder;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-17-029160 - 62524 

Onderwerp Evaluatie nota Economie en Toerisme 2011 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De evaluatie Economie & Toerisme (2011) van Lisse vast te stellen.  
2. De evaluatie aan de raad aan te bieden. 
3. Ter voorbereiding van toekomstige besluitvorming de aanbevelingen uit de 
evaluatie nader uit te werken en te verkennen. 

Samenvatting De raad heeft in 2016 gevraagd de nota Economie & Toerisme (2011) van Lisse 
te evalueren. Met het vaststellen van de evaluatie voldoet het college aan de 
vraag van de raad. De evaluatie wordt gedeeld met de raad. De aanbevelingen 
worden uitgewerkt.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-029522 - 64963 

Onderwerp rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 De rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand per 1 januari 2018 vast te stellen. 

 De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de 
gemeenten Hillegom en Teylingen ook aan te stellen in de gemeente 
Lisse conform de vaste of tijdelijke aanstelling die zij in Hillegom of 
Teylingen hebben. 

 De rechtspositieregeling van een eerdere datum in te trekken per 1 
januari 2018. 

Samenvatting Een nieuwe rechtspositieregeling vaststellen en de buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand per 1 januari 2018 voor de HLT gemeenten in kunnen 
zetten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-029558 - 64972 

Onderwerp Beheer- en exploitatieovereenkomst en gebruiksovereenkomst 2018 BESCAL 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het professioneel beheren en exploiteren van de vijf sociaal culturele 
accommodaties ('t Poelhuys, De Greef, De Beukenhof, De 
Engelenburcht en Floralis) door Stichting BESCAL in 2018 te 
continueren. 

2. In te stemmen met de 'Beheer- en exploitatie en 
gebruiksovereenkomst sociaal culturele en culturele accommodaties 
2018'. 



3. Mee te delen dat het voornemen bestaat om gelijktijdig met de 
beëindiging van de overeenkomst ook de subsidierelatie te beëindigen. 

Samenvatting De beheer- en exploitatieovereenkomst en gebruiksovereenkomst sociaal 
culturele en culturele accommodaties met Stichting BESCAL loopt af op 31 
december 2017. In de voortgangsrapportage aan de raad over de uitvoering 
'Hoofdlijnen masterplan herziening accommodatiebeleid' in oktober 2017 komt 
naar voren dat in bestuurlijk overleg is afgesproken om de overeenkomst voor 
een jaar te verlengen onder nadere voorwaarden. De nadere voorwaarden 
omvatten onder meer een intentieverklaring te komen tot een samengaan van 
Stichting BESCAL met Sportfondsen Lisse en het opstellen van een 
toekomstplan BESCAL. Door in te stemmen met de overeenkomst 'Beheer- en 
exploitatie en gebruiksovereenkomst sociaal culturele en culturele 
accommodaties 2018' wordt dit geëffectueerd. Om de voorkeur van de 
gemeente tot een samengaan met Sportfondsen Lisse kracht bij te zetten, wordt 
voorgesteld de subsidie per 1 januari 2019 te beëindigen als de overeenkomst 
per die datum niet wordt verlengd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031201 - 67039 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 19 december 2017 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 19 december 2017 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-030674 - 67154 

Onderwerp Raadsvoorstel Kadernota Holland Rijnland 2019 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Leg bijgaand raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad. 

Samenvatting Holland Rijnland stelt in maart 2018 de Kadernota voor de begroting 2019 vast. 
Door de concept-Kadernota 2019 van Holland Rijnland aan te bieden aan de 
gemeenteraad, krijgt de raad de kans om input mee te geven aan Holland 
Rijnland voor de definitieve versie van de Kadernota. 
Vanuit het college zijn in het voortraject al opmerkingen meegegeven over de 
Kadernota. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de Kadernota of worden 
meegenomen in de begroting. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-031625 - 67834 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Lisse 2 januari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 2 januari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


