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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-046621 - 141332 

Onderwerp Het vaststellen van het Definitief Ontwerp en participatieplan Catharijnelaan 

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

Afdeling TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het definitief ontwerp (DO) voor de Catharijnelaan. 
2. Het DO ter kennisname ter inzage te leggen voor belanghebbenden. 
3. Het DO ter kennisname in de leesmap van de gemeenteraad te leggen. 

Samenvatting Van 13 augustus tot en met 21 september 2018 heeft het voorlopig ontwerp 
(VO) van de Catharijnelaan ter inzage gelegen. Er is één reactie binnen 
gekomen op het VO. Deze bewoner geeft in haar reactie aan dat het 
vrachtverkeer geweerd moet worden en dat de Catharijnelaan door dit ontwerp 
in gebruik een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h) blijft. Deze 
twee opmerkingen zijn niet van invloed op het vastgestelde VO. Derhalve kan 
het VO definitief worden gemaakt.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063755 - 151261 

Onderwerp Agenderingsvoorstel "Presentatie regionaal energieakkoord" in de Commissie 
R&I van 24 januari 2019 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel "presentatie regionaal 
energieakkoord" voor de raadscommissie R & I van 24 januari 2019 

Samenvatting In september 2017 heeft de gemeente het regionaal Energieakkoord Holland 
Rijnland mee ondertekend. De regionale Stuurgroep Energieakkoord maakt nu 
een ronde langs de raden van de 14 gemeenten in Holland Rijnland. In dat kader 
is Lisse op 24 januari 2019 aan de beurt. De Stuurgroep wil de stand van zaken 
bespreken en een nadere toelichting geven op de lijn "ruimte en energie". 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064464 - 153527 

Onderwerp Openbare laadinfrastructuur Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het concept beleid openbare laadinfrastructuur Lisse vast te stellen; 
2. De concept ‘beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 

Lisse’ vast te stellen; 
3. Het concept beleid en de concept beleidsregels 6 weken ter inzage 

leggen; 
4. De raad hierover te informeren middels een raadsbrief.  

Samenvatting Elektrisch rijden groeit in Nederland en in Lisse. Voor de elektrische rijder is het 



lang niet altijd mogelijk om op eigen terrein te laden.  Een alternatieve oplossing 
om vanaf eigen terrein met een kabel de auto in de openbare ruimte te laden is 
vaak niet mogelijk of niet wenselijk. Dit vraagt om beleid voor laadinfrastructuur 
die aansluit bij de trends en doelstellingen van de rijksoverheid, de regio Holland 
Rijnland en van onze eigen gemeente op dit onderwerp. Wekelijks ontvangt de 
werkorganisatie meerdere vragen over de mogelijkheden voor 
laadinfrastructuur. De gemeente Lisse heeft eerder al beleidsregels opgesteld. 
De markt van elektrisch rijden en laadinfrastructuur is echter voortdurend in 
beweging, waardoor de beleidsregels niet meer aansluiten bij de praktijk.  

Door de huidige beleidslijn te actualiseren kunnen wij ervoor zorgen dat er kan 
worden voldaan aan de toenemende vraag naar laadinfrastructuur van onze 
inwoners.  Wij stellen voor dit te doen door het opstellen van beleid en  het 
actualiseren van onze beleidsregels. Zodat wij na ter inzage en definitieve 
vaststelling van het beleid overeenkomsten met marktaanbieders kunnen 
afsluiten.  

Hiermee kunnen wij voorzien in de behoeften van onze inwoners en tegelijkertijd 
een stap zetten in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen, zoals 
opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen duurzaam denken, samen 
duurzaam doen’ en het ‘Richtinggevend plan Duurzaamheid Lisse 2040’. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065821 - 156608 

Onderwerp Oplegger 1e halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp Lisse 2018 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de oplegger halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp Holland 
Rijnland voor Lisse. 
2. De raad te informeren over de 1e halfjaarlijkse rapportage jeugdhulp 2018 
Holland Rijnland middels bijgevoegde raadsbrief 

Samenvatting In de halfjaarlijkse rapportage is de duiding en beschrijving van een aantal 
beleidsmatige thema’s op regionaal niveau gebeurd. Op de agenda van het PHO 
Maatschappij Holland Rijnland van 12 december jl. is de analyse van het 
Zorglandschap gepresenteerd. Per en in elke gemeente zal in opvolging van dit 
onderzoek en gebruikmakend van de input van de halfjaarlijkse rapportage en 
het lopende onderzoek naar de doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams 
(JGT) een nadere duiding van de cijfers worden gemaakt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-043036 - 159805 

Onderwerp Eenmalige subsidie jongerenwerk Lisse 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het toezenden van bijgaande raadsbrief aan de raad. 
  

Samenvatting In november 2017 is er n.a.v. een amendement ingestemd met het eenmalig 
beschikbaar stellen van een bedrag van €20.000,- als extra impuls voor het 
jongerenwerk in Lisse. Eerder is er al een deel van dit bedrag gebruikt en nu is 
er door Welzijnskwartier een plan en begroting opgesteld t.b.v. de inzet van het 
resterende bedrag. Het plan is gericht op preventieve activiteiten voor 
jeugd/jongeren in de gemeente Lisse. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-036388 - 164420 

Onderwerp Raadsvoorstel convenant Keukenhof in relatie tot besluit d.d. 18 december 2018 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het collegebesluit op 18 december 2018 over het 
convenant Gemeente Lisse en Keukenhof;  
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het cnovenant d.d. 20 december 



2018 gesloten tussen de gemeente Lisse en Keukenhof; 
3. De raad voor te stellen gebruik te maken van de gelegenheid wensen en 
bedenkingen omtrent het convenant kenbaar te maken zodat daarmee rekening 
kan worden gehouden bij de samenwerking tussen partijen. 
  

Samenvatting Op 18 december 2018 heeft het college het convenant met Keukenhof 2019-
2029 vastgesteld. Om de raad in de gelegenheid te stellen haar wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken is het nodig bijgevoegd raadsvoorstel vast te 
stellen en aan te bieden aan de raad voor de vergadering van 23 januari en 31 
januari. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-068965 - 164508 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 18 december 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 18 december 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


