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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-18-067975 - 166458 

Onderwerp Kadernota RDOG 2020 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 

1. Als zienswijze aan het bestuur van de RDOG te laten weten 
dat de raad vooralsnog niet instemt met het voorgestelde 
indexeringspercentage van 4.06% volgens bijgevoegd 
concept. 

Samenvatting Het college van Lisse heeft op 20 december 2018 van de Regionale Dienst 
Openbare Gezondheid Holland Midden (RDOG HM) de Kadernota 2020 
ontvangen. De Kadernota is bedoeld om de leidraad te zijn voor het opstellen 
van de Programmabegroting RDOG HM 2020. De gemeenteraad van Lisse wordt, 
met inachtneming van het nog bij te stellen indexeringspercentage, geadviseerd 
om een zienswijze op de Kadernota af te geven. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-037003 - 167068 

Onderwerp Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het bijgevoegde programma en overzicht onderwijshuisvesting Lisse 2019 vast 
te stellen. 

Samenvatting De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting van 
scholen op haar grondgebied, voor zover het gaat om nieuwbouw, uitbreiding en 
eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Schoolbesturen kunnen 
conform de criteria vermeld in de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs een aanvraag indienen. 
In dit voorstel staat het programma en overzicht 2019 vermeld. Er is voor het 
jaar 2019 één aanvraag ingediend door Sophia Scholen, de 
nieuwbouw/renovatie van de Lisbloem. Voorgesteld wordt deze aanvraag (nog) 
niet toe te kennen, omdat de Lisbloem in het IHP en in de reserve 
onderwijshuisvesting opgenomen staat voor het jaar 2022. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 168109 

Onderwerp Benoeming lid raad van toezicht Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en advies 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Voor de vacante positie in de raad van toezicht van de stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek te benoemen de (waarnemend) burgemeester van 
Noordwijk, J.M. Hermans – Vloedbeld.    

Samenvatting Bij oprichting van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu: 
EBDB) is bepaald dat de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen 
en Noordwijk leden van de raad van toezicht van genoemde stichting dienen te 
benoemen. Voordracht van kandidaten geschiedt door het bestuurlijk overleg 
Economie, waarin de wethouders met dit thema in hun portefeuille zitting 
hebben. Na het vertrek van burgemeester Rijpstra uit Noordwijk, is zijn positie 
in de raad van toezicht van EBDB vacant gekomen. Hiervoor is de 
(waarnemend) burgemeester van Noordwijk voorgedragen. De betrokken 
colleges van B&W wordt gevraagd over te gaan tot benoeming. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071102 - 169750 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 22 januari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 22 januari 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071121 - 169826 

Onderwerp Adviezen Regiodag Holland Rijnland 30 januari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderwerpen op de agenda van de 
onderstaande portefeuillehoudersoverleggen tijdens de Regiodag op 30 januari 
2019 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.: 
- pho Maatschappij 
- pho Economie, Energie en Leefomgeving 
- pho Bestuur en Middelen 

Samenvatting Op 30 januari 2019 vindt de Regiodag van Holland Rijnland plaats in Lisse. U 
wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten die in bijlage 
1 verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 
portefeuillehoudersoverleggen: 
- pho Maatschappij 
- pho Economie, Energie en Leefomgeving 
- pho Bestuur en Middelen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


