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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. M. Pippel, plv secretaris 

Afwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-046621 - 107880 

Onderwerp Voorlopig Ontwerp herinrichting Catharijnelaan 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp (VO) voor de Catharijnelaan. 
2. Het VO ter inzage te leggen voor belanghebbenden en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaren. 

Samenvatting De Catharijnelaan is nu ingericht als een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h) maar 
is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/h zone). Door het realiseren van 
het nieuwbouwproject Mallegatshof is er een toename van verschillende soorten 
verkeer (met name is er een toename van de fietsers). 
Om de Catharijnelaan verkeersveiliger te maken en te laten voldoen aan de 
richtlijnen voor een erftoegangsweg wordt deze opnieuw ingericht. De richtlijnen 
die we hiervoor gebruiken zijn de principes van Duurzaam Veilig. Tijdens de 
inloopavond op 15 mei 2018 is een concept schetsontwerp gepresenteerd aan de 
bewoners. De bewoners hebben tijdens deze avond een reactie kunnen 
achterlaten. De reacties (zie bijgevoegde nota) zijn beoordeeld en voor zover 
mogelijk verwerkt in het VO van de Catharijnelaan. Uit de reacties bleek dat 
men vond dat er te hard werd gereden. Daarom is gekozen voor een extra 
drempel bij entree (bord binnen- en buiten de bebouwde kom). 
Het voorstel is om de toplaag van het asfalt te verwijderen en een toplaag met 
Streetprint (zie Rooversbroekdijk), een tweetal verhoogde kruisingsvlakken en 
drempel (verhoogd plateau) aan te brengen. Hiermee krijgt de Catharijnelaan de 
uitstraling van een erftoegangsweg. 
Het VO wordt ter inzage gelegd, waarna de definitieve vaststelling en de 
uitvoering volgen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-040312 - 116018 

Onderwerp Nadere regels jeugdhulp Lisse 2018 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Nadere regels jeugdhulp Lisse 2018 vast te stellen. 
2. De raad met bijgevoegde raadsmemo te informeren. 

Samenvatting De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Naast 
de verordening zijn hier Nadere regels jeugdhulp voor opgesteld. Deze Nadere 
regels zijn voor 2018 herschreven. Duidelijke kaders voor het toewijzen van een 
PGB, maar ook het vervoer binnen de Jeugdwet zijn in deze Nadere regels 
opgenomen en zullen moeten bijdragen tot meer zorgvuldige besluitvorming. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044356 - 117457 

Onderwerp Aanwijzen vertegenwoordigers GR KDB 

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



Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wethouder J. Langeveld als lid en wethouder J. van der Laan als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Lisse aan te wijzen voor de besturen 
van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal regelingen is dit 
een bevoegdheid van de gemeenteraad, voor de andere regelingen een 
bevoegdheid van het college. Over de gemeenschappelijke regeling 
Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek is onduidelijk of het nu gaat om een 
collegeregeling of een gemengde regeling, zie de opmerking onder 
Kanttekeningen. Daarom worden voor deze regeling de vertegenwoordigers door 
zowel de raad als het college aangewezen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 118299 

Onderwerp Adviezen portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland 11 juli 2018 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Neem alsnog kennis van de adviezen (bijlage 1) over de punten op de agenda 
van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij op 11 juli 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 11 juli 2018 vindt een portefeuillehoudersoverleg Maatschappij bij Holland 
Rijnland plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen over de 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044753 - 118556 

Onderwerp Benoeming Functionaris Gegevensbescherming 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen mevrouw M. Magala met terugwerkende kracht per 1 
april 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG).  

Samenvatting Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Vanaf dat moment zijn alle overheidsorganisaties op grond van 
artikel 37 lid 1 van de AVG verplicht een FG aan te wijzen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen.  
  
Mevrouw Magala is vanaf 1 april 2018 in dienst getreden van de werkorganisatie 
HLTSamen. Zij is ook 6 uur per week gedetacheerd bij de ISD om daar ook als 
FG werkzaamheden te verrichten. Het college heeft Mevrouw Magala al 
aangewezen als FG. Formeel gezien moet ook de gemeenteraad als 
bestuursorgaan een FG aanwijzen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-050320 - 118977 

Onderwerp Herbenoeming leden Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De leden van de Adviescommissie Onderscheidingen Lisse opnieuw te 
benoemen (zie bijgevoegd benoemingsbesluit). 
2. Geheimhouding op te leggen op het benoemingsbesluit op grond van de 
Gemeentewet artikel 55, lid 1 en van de Wet openbaarheid van bestuur artikel 
10, lid 1d. 

Samenvatting De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse adviseert over de toekenning van 



waarderingsspelden en de Vrijwilligersprijzen Lisse. De zittingsperiode van de 
leden loopt gelijkt met die van het college. Met de komst van een nieuw college 
moeten de leden opnieuw benoemd worden om hun taak te kunnen 
blijven uitoefenen. De huidige leden van de Adviescommissie functioneren goed 
en zij hebben aangeven door te willen gaan. Het voorstel is dan ook de leden 
opnieuw te benoemen. Dit in afwachting van de resultaten van een evaluatie van 
de regeling Gemeentelijke Onderscheidingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-050970 - 120574 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 3 juli 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 3 juli 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


