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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-045293 - 105217 

Onderwerp Bouwverordening Lisse 2018 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 

1. De Bouwverordening Lisse 2018 vast te stellen; 
2. de Bouwverordening 2010-1 na 1e wijziging, in te trekken; 
3. het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(Welstandscommissie) vast te stellen. 

Samenvatting De rijksoverheid heeft op 29 november 2014 de Woningwet gewijzigd. Het 
resultaat hiervan is dat de Bouwverordening moet worden veranderd. De 
stedenbouwkundige bepalingen mogen niet meer in de bouwverordeningen 
worden opgenomen. Deze zaken zijn nu in de bestemmingsplannen geregeld. De 
gemeenteraad beslist over een gewijzigde Bouwverordening. 
 
De Bouwverordening gaat vanaf nu alleen nog maar over het tegengaan van het 
bouwen van een bouwwerk op verontreinigde bodem en over de samenstelling, 
inrichting en werkwijze van de Welstandscommissie. De inhoudelijke criteria 
voor de welstandsadvisering zijn vastgesteld in de welstandsnota.   
 
Er is gebruik gemaakt van de modelverordening van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-055542 - 130742 

Onderwerp Programma-indeling Begroting 2019 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raad voor te stellen om conform voorstel de programma-indeling 
voor de begroting vanaf de Begroting 2019 te wijzigen; 

2. Naast de verplichte paragrafen in de begroting een paragraaf 
Duurzaamheid op te nemen. 
  

Samenvatting Al een aantal jaren kent de begroting van Lisse eenzelfde indeling in 
programma’s. Nu spelen er ontwikkelingen die aanleiding geven om de indeling 
te heroverwegen. De eerste ontwikkeling is het aantreden van de nieuwe 
raad. Een tweede ontwikkeling is op het terrein van administratieve richtlijnen 
en adviezen van landelijke organen die zich daarmee bezighouden. Het voorstel 
is om de begroting in te delen in 4 programma’s. De gewijzigde programma-
indeling staat de autorisatiefunctie van de raad niet in de weg en versterkt de 
sturende en kaderstellende rol van de raad. Bijkomend voordeel is dat de 
indeling voor HLTsamen efficiënter werkt. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-055805 - 131379 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 21.08.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 21.08.2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


