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

17 april 2018 

 
 

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-18-039689 - 87714 

Onderwerp Normenkader 2017 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De raad voor te stellen het Normenkader 2017 vast te stellen. 

Samenvatting 
Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van 
de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en 
van de gemeente zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de 
eigen regelgeving, waarbij de verordeningen, raadsbesluiten en de 
collegebesluiten kunnen worden onderscheiden.  

Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen 
bevat over financiële beheershandelingen. Voor verordeningen geldt dat alle 
verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële 
beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039932 - 89249 

Onderwerp Raadsinformatiebrief, HBH, Tegenprestatie, Statushouders 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1) In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze te versturen naar 
de gemeenteraad. 

Samenvatting De gemeenteraad informeren over drie evaluaties die zijn uitgevoerd door ISD 
Bollenstreek. 
1) Evaluatie Hulp bij het Huishouden 'schoon en leefbaar huis'; 
2) Evaluatie Tegenprestatie naar Vermogen; 
3) Evaluatie Project Statushouders. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-040844 - 90825 

Onderwerp intrekken straatnaambesluit Jan van Galenstraat en benoem het betreffende 
deel van de Van Speystraat weer (opnieuw) tot Van Speykstraat. 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het straatnaambesluit tot toekenning van de naam "Jan van Galenstraat" in het 
project De Waterkanten in te trekken en het betreffende oostelijke deel van de 
Van Speykstraat (opnieuw) te voorzien van de naam "Van Speykstraat".   

Samenvatting In 2014 (rapport/besluitnummer W 045272/7393) is besloten tot 
straatnaamgeving voor een viertal straten in het project de Waterkanten. 



Daarbij is aan een deel van de oostzijde van de Speykstraat de naam Jan van 
Galenstraat toegekend. Het college besluit na heroverweging, van dit op zich 
ook ongebruikelijke fenomeen dat één straat aan beide zijden een andere naam 
draagt, tot het intrekken van de naamtoekenning "Jan van Galenstraat" en aan 
 dit deel (opnieuw) de oorspronkelijke naam: Van Speykstraat toe te kennen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-017333 - 91331 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie SLM raadscommissie R&I 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgevoegd agenderingsvoorstel voor de Raadscommissie 
R&I op 17 mei a.s. 

Samenvatting Stichtng Lisse Marketing is sinds 2011 een convenantspartner van de gemeente 
Lisse. 
Het huidige convenant inzake financiering activiteiten SLM loopt per 31 
december 2018 af. Voor een mogelijke doorgang met SLM als convenantspartner 
in 2019 is het noodzakelijk nieuwe afspraken vast te leggen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001205 - 93277 

Onderwerp Plan van Aanpak Raadsamendement Elka 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Plan van Aanpak ten behoeve van de uitwerking van het 
raadsamendement Elka d.d. 22 februari 2018 vast te stellen en deze ter 
informatie toe te sturen aan de gemeenteraad, de Participatiegroep Elka-plan en 
de VvE Scheepmakerskade. 
2. De raad in kennis te stellen van dit besluit conform bijgaande raadsbrief. 
 
  

Samenvatting In het raadsamendement van 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Lisse 
het college verzocht een aantal aandachtspunten c.q. kanttekeningen in 
overweging te nemen en nader te onderzoeken. Om invulling aan 
dit raadsamendement te geven is een Plan van Aanpak opgesteld om de 
meegegeven aandachtspunten c.q kanttekeningen te onderzoeken. Het college 
besluit dit Plan van Aanpak vast te stellen, zodat het onderzoek uitgevoerd kan 
worden. Na uitvoering van dit onderzoek en eventuele aanpassing van het 
ontwerpbestemmingsplan kan het ontwerpbestemmingsplan door het college in 
procedure worden gebracht. De raad, de Participatiegroep Elka-plan en de VvE 
Scheepmakerskade worden over het besluit geïnformeerd.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-041827 - 93487 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 10.04.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 10 april 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


