
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2 oktober 2018 

VAN LISSE  
 
 
 

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-18-050913 - 121395 
 

Onderwerp Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 
 

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

Afdeling TM Beleid en advies 
 

Het College van      1. voor te nemen om over te gaan tot oprichting van de stichting Greenport 

burgemeester en wethouders      Duin- en Bollenstreek.  
besluit 

2. Alvorens tot oprichting over te gaan de gemeenteraad in de gelegenheid te 

stellen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over uw voornemen, 

conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet. 
 

Samenvatting Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van 

sierteeltondernemers in de Duin- en Bollenstreek zijn de colleges van de Duin-

en Bollenstreek voornemens de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek op te 

richten. Naast het feit dat andere Greenports in Nederland ook als stichting zijn 

georganiseerd, zijn er de volgende voordelen aan het oprichten van een 

stichting:  
- een meer aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere organisaties; 

- betere aansluiting bij de markt, kennis en talent; 

- professionalisering van de bestaande werkwijze; 

- het vormt een nadere uitwerking van het Flowerscience programma; 

- zorgt voor regie op en transparantie van investeringen van overheden en 

derden. 
 

Inhoudelijk wordt de stichting verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere 

ontwikkeling van het meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 

2017 - 2020. De stichting gaat zich met name inzetten voor het uitvoeren van 

de programmalijnen Governance en organisatie; Kennis en innovatie via 

Flowerscience; Onderwijs en Arbeidsmarkt via het Groen Onderwijscentrum en 

Positioneren. Naast economische ontwikkeling is behoud van de landschappelijke 

kwaliteit een belangrijk doel. 
 

Het college is voornemens in te stemmen met de oprichting van deze stichting 

en legt dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad. 

Nadat de eventuele wensen en bedenkingen zijn verwerkt kan het 

daadwerkelijke besluit tot oprichting van de stichting worden genomen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-055825 - 131498 
 

Onderwerp 2e tussentijdse rapportage 2018 
 

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

Afdeling TM Financien 
 

Het College van De raad voor te stellen: 
burgemeester en wethouders  

besluit 1. De 2e tussentijdse rapportage vast te stellen evenals de bedragen per 

programma en taakveld;  
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor de ophoging 

van de Zeeheldenbuurt, waarbij dekking plaatsvindt ten laste van 

de begrotingsresultaten via kapitaallasten;  
3. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 20.000 beschikbaar te 

stellen voor het project Geestwater/ Dever-Zuid en dit te 

verantwoorden als immateriële vaste activa; 



  4. Het budget voor participatie Omgevingswet van € 25.000 over te 
  hevelen naar 2019; 
  5. Het budget voor de uitvoeringsprojecten van de Toekomstvisie van € 
  25.000 over te hevelen naar 2019; 
  6. Het budget voor de uitvoering van Vroeg Eropaf van € 28.609 over te 
  hevelen naar 2019; 
  7. Het budget voor de Leertuin Zorg en veiligheid van € 20.000 over te 

  hevelen naar 2019. 

Samenvatting  De Financiële verordening van Lisse bepaalt dat het college bij de behandeling 
  van de Begroting (voor het volgend jaar) de raad informeert over de realisatie 
  van de (lopende) begroting, waarbij de tussentijdse rapportage beschikbaar 
  moet zijn. De rapportage toont afwijkingen op het gebied van maatschappelijke 
  effecten, planning en kosten. De rapportage toont een verwacht 
  rekeningresultaat van € 264.347. Het doel van de rapportage is om de raad de 

  mogelijkheid te geven om bij te sturen. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-056299 - 132398 

 
 

Onderwerp  Programmabegroting 2019-2022 

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

Afdeling  TM Financien 

Het College van  De raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  1. de Programmabegroting 2019 vast te stellen; 

besluit  2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022 zoals opgenomen in 
  de financiële begroting; 
  3. het negatief begrotingsresultaat van € 734.000 te dekken door middel van 

  een onttrekking uit de algemene reserve 

Samenvatting  De raad heeft op basis van de Gemeentewet het budgetrecht. Via de 
  programmabegroting autoriseert de raad het college om uitgaven te doen ter 
  hoogte van de in de begroting opgenomen bedragen en alloceert hij de 
  middelen. De Programmabegroting 2019-2022 is een verdere uitwerking van de 
  Kadernota 2019 die de raad op 28 juni jl. heeft vastgesteld. Verder bevat zij de 

  financiële vertaling van het coalitieakkoord. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-028447 - 138039 

 
 

Onderwerp  Voortgangsrapportage eerste helft 2018 EBDB 

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

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  1. Kennis te nemen van de door de stichting Economic Board Duin- en 

burgemeester en wethouders  Bollenstreek opgestelde en vastgestelde ‘Voortgangsrapportage eerste 

besluit  helft 2018’, het jaarplan 2019 en de begroting 2019 
  2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen, en deze samen met de 
  ‘Voortgangsrapportage eerste helft 2018’ ter informatie aan de raad te 

  sturen 

Samenvatting  De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente de 
  voortgangsrapportage over de eerste zes maanden aan. Daarnaast heeft de 
  stichting een jaarplan 2019 en een bijbehorende begroting op- en vastgesteld. 
  Op basis van laatstgenoemde zal een ‘Overeenkomst Besteding 
  Exploitatiebijdrage Business Cases 2019’ opgesteld worden, waarna deze ter 
  vaststelling aan het college wordt voorgelegd. Deze stap is onderdeel van de 
  eerder gemaakte afspraken, waarbij de eerder toegekende middelen op basis 
  van een jaarlijks vast te stellen overeenkomst vrijgegeven worden. 
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de aangeboden documenten, en de 
  voortgangsrapportage ter informatie door te leiden naar de gemeenteraad, 

  vergezeld met een context-schetsende raadsbrief. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-058818 - 138428 

 
 

Onderwerp  CDA Lisse vragen over compensatie grond voor ontwikkeling woningbouwlocaties 

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



 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van      In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van CDA Lisse over 

burgemeester en wethouders      compensatie grond voor ontwikkeling woningbouwlocaties zoals in de bijlage is  
besluit verwoord. 

 
Samenvatting CDA Lisse heeft op 7 september 2018 raadsvragen gesteld over compensatie 

grond voor ontwikkeling woningbouwlocaties.  
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-18-058999 - 139056 

 
Onderwerp Openbare besluitenlijst d.d. 25 september 2018 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst van 25 september 2018 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


