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Zaak / doc nr Z-17-027983 - 73308 

Onderwerp Aanvraag medefinanciering city manager 2.0 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het verzoek tot co-financiering van een City manager 2.0 te 
honoreren, en een bijdrage van € 10.000,- te doen zodat Stichting 
Lisse Marketing deze city manager opdracht kan verstrekken. Hierbij 
wordt voorwaardelijk gesteld dat zowel de ondernemers als het college 
van B&W alvorens overgegaan wordt tot aanstelling, ingestemd 
hebben met de beoogd kandidaat.  

2. De opdracht van de city manager expliciet uit te breiden met het 
samen met de gemeente verbinding maken met verschillende 
provinciale en nationale programma’s gericht op versterking van 
winkelcentra 

Samenvatting De verenigde ondernemers uit het centrum van Lisse willen verdere invulling 
geven aan de gedeelde opgave om het dorpshart van Lisse te revitaliseren. Eén 
van de middelen hiertoe is een aan te stellen city manager 2.0. Lokale 
ondernemers investeren hierin, en vragen de gemeente (mede gezien het 
gedeelde karakter van de opgave) om een bijdrage van 50 procent van de 
kosten voor 2018, te weten € 10.000,- . Beoogd inhuur zal geschieden door 
Stichting Lisse Marketing. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-035255 - 76041 

Onderwerp Verslag jaarwisseling 2017-2018 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
om dit verslag voor kennisgeving aan 
te nemen en ter informatie door te 
sturen naar de raad. 

Samenvatting De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten als een zeer rustige 
jaarwisseling ervaren. De schades aan gemeentelijke eigendom zijn ten opzichte 
van de voorgaande jaarwisselingen fors lager. Voorgesteld wordt om het 
bijgevoegde verslag voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie door te 
sturen naar de raad.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 77377 

Onderwerp Definitieve oprichting Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aangaande uitgesproken wensen en bedenkingen rond het 
voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek van 12 december 2017:  

a. Kennis te nemen van de door de raden uitgesproken 
wensen- en bedenkingen en de gedane suggesties; 

b. In te stemmen met de door het bestuurlijk overleg EZ 
voorgestelde wijzigingen op basis van gedane suggesties en 
uitgesproken wensen- en bedenkingen; 

c. In te stemmen met de voorliggende, aangepaste 
conceptstatuten. 

2. Het voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Economic 
Board Duin- en Bollenstreek van 12 december 2017 definitief te 
maken, en uitvoering te geven aan de oprichting van de stichting 
Economic Board Duin- en Bollenstreek op basis van de aangepaste 
conceptstatuten. 

3. De burgemeester te verzoeken de coördinerend wethouder 
Economische Zaken, de heer B. Brekelmans, middels een 
burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het oprichten van deze 
stichting namens de gemeente Lisse. 

4. In te stemmen met het vastleggen van de afspraken aangaande de 
door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in de 
exploitatieovereenkomst ‘Governance’, en de tekst hiervan vast te 
stellen. 

5. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
Zaken, de heer Ruigrok bij burgemeestersbesluit volmacht te verlenen 
tot het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst ‘Governance’. 

Samenvatting In de tweede helft van 2017 hebben de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen ingestemd met het 
uitvoeringsprogramma van de economische agenda Duin- en Bollenstreek. Dit 
uitvoeringsprogramma komt onder coördinatie en aansturing van de ‘Economic 
Board Duin- en Bollenstreek’, welke vanuit een op te richten stichting zal 
opereren. De oprichting van genoemde stichting gaat gepaard met een aantal 
processtappen, welke voor een deel om een expliciet bestuurlijk besluit vragen. 
Op basis van dit voorstel kunnen deze besluiten genomen worden. 
  
Het college wordt gevraagd hoe het om wil gaan met de vanuit de raden 
uitgesproken wensen- en bedenkingen over de oprichting van de stichting 
Economic Board Duin- en Bollenstreek en de door het bestuurlijk overleg 
Economische zaken voorgestelde aanpassingen van de conceptstatuten via 
welke deze oprichting geschiedt. Vervolgens wordt gevraagd het voorgenomen 
besluit tot oprichting zoals op 12 december 2017 genomen definitief te maken. 
  
De op te richten stichting kan beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen 
inzetten. Afspraken op basis waarvan dit kan en mag, worden voor de ‘business 
cases’ gevat in een jaarlijkse  exploitatieovereenkomst. Voor de aansturing van 
de economische agenda (de Governance) is een exploitatieovereenkomst voor 
vier jaar tussen gemeenten en stichting opgesteld. Het college wordt middels dit 
voorstel gevraagd de exploitatieovereenkomst voor de aansturing van de 
economische agenda (de ‘Governance’) vast te stellen.  
  
De ondertekening van verbintenissen zoals een exploitatieovereenkomst is 
juridisch voorbehouden aan de burgemeester, tenzij deze hier een wethouder 
volmacht toe verleent. Voorgesteld wordt de burgemeester te vragen hiertoe 
over te gaan. 
  
Ten laatste zal de oprichting van de stichting Economic Board Duin- en 
Bollenstreek bij de notaris geschieden. Eén van de betrokken overheden zal hier 
de akte van oprichting ondertekenen. Hiertoe dient de vertegenwoordiger van de 
betrokken overheden een volmacht te hebben gekregen. Voorgesteld wordt in te 
stemmen met de ondertekening door de coördinerend wethouder Economische 
Zaken Bas Brekelmans (Teylingen), en de burgemeester te vragen hier volmacht 
toe te verlenen door het hiervoor benodigde burgemeestersbesluit te nemen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036041 - 77651 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 13 februari 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 13 februari 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


