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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-18-040226 - 89370 

Onderwerp Herbenoeming leden Erfgoedcommissie Lisse 2018 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De volgende personen te herbenoemen voor de erfgoedcommissie:  

 de heer A.M. de Gruyl, voorzitter 
 de heer L.W. Dubbelaar, lid 
 de heer T. Jütte, lid namens de welstandscommissie 

Samenvatting Op grond van de Verordening erfgoedcommissie Lisse 2017 treden de leden van 
de erfgoedcommissie af na verloop van een periode die gelijk loopt met de 
zittingsperiode van de gemeenteraad. De leden hebben zich beschikbaar gesteld 
om herbenoemd te worden. Op grond van eerder genoemde verordening 
benoemt uw college de leden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-018416 - 91728 

Onderwerp Beleidsregel "ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek". 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ontwerp beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze 
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" gewijzigd vast te 
stellen.   
2. de raad d.m.v. bijgevoegde raadsbrief in kennis te stellen van het 
vaststellingsbesluit. 

Samenvatting De ontwerp beleidsregel "ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" is door alle 
Greenportgemeenten ter visie gelegd. Er is één zienswijze en alleen in/bij de 
gemeente Noordwijkerhout ingediend. De inhoud van die zienswijze geeft 
Noordwijkerhout geen aanleiding tot aanpassing van de beleidsregel. 
Nader overleg met de brandweer geeft nog wel aanleiding om tot een 
aanpassing in de beleidsregel te komen. Voorts is er aanleiding om ambtshalve 
nog een aanscherping in de beleidsregel op te nemen. Het college heeft besloten 
om de beleidsregel op die twee onderdelen gewijzigd vast te stellen en als 
zodanig af te kondigen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-041525 - 92523 

Onderwerp vaststellen beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen 

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

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 

Het College van 1. De "Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen" vast te stellen; 



burgemeester en wethouders 
besluit 

2. De medewerkers van het team Informatiecentrum van domein Publieksservice 
aan te wijzen als de in de beleidsregels genoemde aangewezen ambtenaren; 
3. Kennis te namen van de volmacht waarin de burgemeester van Lisse de 
medewerkers van het team Informatiecentrum van domein Publiekszaken 
machtigt de haar   
    toegekende bevoegdheden ten aanzien van gevonden en verloren voorwerpen 
uit te oefenen. 
 
  

Samenvatting 1. In 2012 zijn de taken rond het registreren en bewaren van verloren en 
gevonden voorwerpen overgedragen van de politie naar de gemeenten. 
Hillegom, Lisse en Teylingen hebben hier destijds individueel beleidsregels en/of 
werkafspraken over gemaakt. 
Met het voorliggende document "Beleidsregels verloren en gevonden 
voorwerpen" worden de beleidsregels voor de 3 HLT-gemeenten 
geharmoniseerd. 
 
2. De taken rond registratie en bewaren van de gevonden en verloren 
voorwerpen worden in de praktijk uitgevoerd door de medewerkers van het 
team Informatiecentrum van het domein Publieksservice. Door dit besluit wordt 
deze handelwijze geformaliseerd. 
 
3. De wettelijke taken rond gevonden en verloren voorwerpen dienen door de 
burgemeester via een volmacht te worden overgedragen aan de onder 2. 
genoemde ambtenaren. Deze volmacht wordt u als bijlage bij dit besluit ter 
kennisname aangeboden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042006 - 95471 

Onderwerp Voorlopige Jaarrekening HLTsamen 2017 

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

Afdeling Griffie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen als zienswijze aan het bestuur van Werkorganisatie 
HLTsamen laten weten dat de raad instemt met de voorlopige jaarrekening 
HLTsamen 2017. 

Samenvatting In de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen is in artikel 21, 
lid 2, vastgelegd dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het bestuur 
van de werkorganisatie hun zienswijze over de voorlopige Jaarrekening 
HLTsamen 2017 naar voren kunnen brengen. Het bestuur heeft de voorlopige 
Jaarrekening HLTsamen 2017 vastgesteld en bij de raden aangeboden. Aan de 
raad wordt voorgesteld als zienswijze aan het bestuur van werkorganisatie 
HLTsamen laten weten dat de raad instemt met de voorlopige Jaarrekening 
HLTsamen 2017. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042574 - 95980 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 17.04.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 17 april 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


