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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-17-030463 - 66531 

Onderwerp Nota Verbonden partijen 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de concept Nota "Verbonden Partijen 2018" zoals die als 
bijlage bij dit voorstel is opgenomen; 
2. De nota "Verbonden partijen 2018" ter besluitvorming voorleggen aan de 
gemeenteraad en in te stemmen met het daartoe strekkende raadsvoorstel dat 
eveneens als bijlage bij dit voorstel is gevoegd; 
3. Kennis te nemen van het concept document "Governanceregime verbonden 
partijen 2018" en aan de gemeenteraad voor te stellen:  
    a. om het primaat voor invulling en inrichting van het document " Governance 
regime verbonden partijen 2018" te beleggen bij de gemeenteraad zelf; en 
    b. aan de gemeenteraad vanuit de ambtelijke (HLT) organisatie aan te bieden 
om onder regie van de griffie materiedeskundigheid aan te bieden om het 
governance regime per verbonden partij in te richten. 
4. Vanuit de primaire verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor de 
inrichting van de governance per verbonden partij wordt voorgesteld om vanuit 
de verantwoordelijkheid van uw college voor de voorbereiding van de stukken in 
de P&C-cyclus (begroting, tussenrapportages en rekening en de daarin 
opgenomen verplichte paragraaf verbonden partijen): 
     a. bij het team Financiën van het Domein Bedrijfsvoering de taak te beleggen 
om de tijdige beschikbaarheid van het document "governance regime verbonden 
partijen" met de griffie af te stemmen;     

Samenvatting Met dit voorstel wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad een beleidskader voorgelegd op basis waarvan de grip op 
verbonden partijen door de gemeenteraad kan worden versterkt. Het aan de 
gemeenteraad voor te leggen voorstel bestaat uit twee onderdelen, de "Nota 
Verbonden partijen 2018" (het beleidskader) en het document 
"governanceregime verbonden partijen 2018" (de praktische invulling en 
toepassing van het beleidskader / de inrichting van de governance per 
verbonden partij). 

Besluit Aangehouden 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032188 - 69328 

Onderwerp Richtinggevend Plan Duurzaamheid Lisse 2040 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld:  

1. In te stemmen met Richtinggevend Plan Duurzaamheid Lisse 2040 als 
leidraad voor de uitvoering van alle activiteiten die gericht zijn op de 
realisatie van de vier ambities die de raad met een amendement heeft 
vastgesteld op 27 oktober 2016. 

2. In te stemmen met het ophogen van de formatie van 0,5 FTE voor 
duurzaamheid naar 1,0 FTE voor de periode 2018-2022, dit ten laste 
van de algemene reserve. 

3. In te stemmen met het overhevelen van alle resterende duurzaamheid 
gerelateerde budgetten uit 2017 naar 2018, zijnde een bedrag van € 
85.000 na aftrek nog te factureren posten, als aanvullend werkbudget 



Duurzaamheid voor 2018. 
4. De verdere bekostiging van de planuitvoering te regelen bij de 

komende Kadernota 2019 en op te nemen in de reguliere 
begrotingscyclus.  

Samenvatting In november 2017 heeft de raad ingestemd met het Maatregelenpakket 
Duurzaamheid 2017-2018.  Met dit besluit werd nog geen invulling gegeven aan 
het op 27 oktober 2016 door de raad aangenomen  amendement waarin 4 
duurzaamheidsambities voor de lange termijn zijn benoemd. Thans ligt het 
Richtinggevend Plan Duurzaamheid Lisse 2040 voor. Daarmee worden de lijnen 
vastgesteld waarlangs de duurzaamheidsambities van Lisse voor de 
(middel)lange termijn worden nagestreefd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032886 - 70694 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 9 januari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 9 januari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 71066 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij Holland Rijnland 17 januari 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij op 17 januari 2018 van het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland. 

Samenvatting Op 17 januari 2018 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij bij 
Holland Rijnland plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen die 
in bijlage 1 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


