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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zwet, wethouder 
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Zaak / doc nr Z-18-038907 - 91017 

Onderwerp Overdracht asbesttaak naar ODWH 

Portefeuillehouder Mevr. J. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de offerte overdracht asbesttaak (bijlage 1). 
2. Het mandaatbesluit van 23-10-2015 met kenmerk:W041626/64243 (bijlage 
2) in te trekken en het gewijzigde mandaatbesluit vast te stellen (bijlage 3). 

Samenvatting Met de wijziging van de AMvB VTH/Besluit Omgevingsrecht (BOR) van 1 juli 
2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht het houden van toezicht en handhaving 
op de sanering van asbest conform het basistakenpakket (zowel voor bedrijven 
als particulieren) onder te brengen bij de omgevingsdiensten, zoals de ODWH 
(Omgevingsdienst West-Holland). In het kader van efficiëntie en kwaliteit is 
ervoor gekozen ook het beoordelen van het asbestinventarisatierapport bij 
sloopmeldingen bij de Omgevingsdienst onder te brengen. Op ons verzoek heeft 
de ODWH een offerte opgesteld met de beschrijving van de asbesttaak en een 
inschatting van de te verwachten kosten. Zij verwachten, voor de periode mei 
t/m december, 279 uur nodig te hebben voor het uitvoeren van deze taak, dit 
komt neer op een bedrag van 23.472,- EURO. 
De ODWH gaat uit van een uniform werkproces voor alle 14 gemeenten. Dit 
betekent dat de ODWH meer tijd gaat besteden aan de asbesttaak dan wij tot dit 
moment deden. Daarmee gaat ook de kwaliteit van de uitvoering van deze taak 
omhoog. Dit is ook de reden dat de kosten hoger zijn dan we nu binnen de HLT 
organisatie kwijt zijn. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044717 - 103348 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 08.05.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 8 mei 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045096 - 103572 

Onderwerp Rechtspositieregeling 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 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand gemeente Lisse vast te stellen. 



Samenvatting In de vergadering van 9 januari 2018 is besloten de Rechtspositieregeling voor 
de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Lisse 
vast te stellen, dit naar aanleiding van een groot aantal aangebrachte 
wijzigingen in de CAR/UWO en de verwijzing in de rechtspositieregeling naar de 
CAR/UWO. Tevens is besloten de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke 
stand van de gemeenten Hillegom en Teylingen ook aan te stellen in de 
gemeente Lisse. Dit was stap 1 om het proces van de buiengewoon ambtenaren 
van de burgerlijke stand te harmoniseren. Stap 2 is om ook de rechtspositie van 
de ambtenaren van de burgerlijke stand te harmoniseren en de 
rechtspositieregeling hierop aan te passen. In dit voorstel wordt hierop 
ingegaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044717 - 104113 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 15.05.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 15 mei 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


