
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN LISSE 

6 november 2018 

 
 

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-18-046900 - 146815 

Onderwerp Doorzenden aanvraag Achterweg-Zuid 59 i.v.m. verklaring van geen bedenking 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor om:  

1. in te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief over het doorzenden 
aanvraag Achterweg-Zuid 59 i.v.m. Verklaring van geen bedenking 
raad 

 
  

Samenvatting Vanuit de verplichting van de Wabo dient de raad in kennis te worden gesteld bij 
een aanvraag omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure. Dit wordt 
gedaan via een raadsbrief . Hierbij de vraag aan het college om in te stemmen 
met deze raadsbrief.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062039 - 146841 

Onderwerp Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse voor 
kennisgeving aan te nemen. 
2. Dit jaarverslag ter kennisname aan de gemeenteraad en aan de Nationale 
ombudsman voor te leggen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse is 
ontvangen. Dit jaarverslag dient ertoe bij te dragen dat bestuur, directie en 
management inzicht krijgen in de juridische en andere kwaliteiten van het 
functioneren van de organisatie en de medewerkers. In dat kader wordt 
aandacht gevraagd voor de conclusies en de (voor de drie gemeenten 
gelijkluidende) aanbevelingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062774 - 148861 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 30 oktober 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 30 oktober 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


