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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-100473 - 242489 

Onderwerp Projectenboek november 2019 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het projectenboek vast te stellen 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
wordt voorgesteld: 
       a. Kennis te nemen van het Projectenboek; 
       b. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 44.000 voor het 
facilitaire project Elka, waarbij dekking plaatsvindt binnen het project. 
       c. Een bedrag van € 188.566 te storten in de voorziening Stadsvernieuwing 
voor de verwachte tekorten voor de projecten Don Bosco, Elka, Havenkwartier 
en Ruigrok den Dekker, waarbij dekking plaatsvindt ten laste van de reserve 
Weerstandsvermogen. 
       d. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
3. In te stemmen met het agenderingsvoorstel voor de presentatie over plan 'De 
Zon' aan de Kanaalstraat 33 tijdens de raadscommissie R&I op 12 december 
2019. 
4. In te stemmen met het agenderingsvoorstel voor een besloten 
commissievergadering betreffende Dever-Zuid Geestwater en de Waterkanten 
aansluitend aan de raadscommissie R&I op 12 december 2019. 

Samenvatting Het projectenboek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote 
bouwprojecten in de gemeente Lisse inhoudelijk en financieel wordt toegelicht. 
Het projectenboek bevat naast deze toelichtingen per bouwproject de financiële 
stand van zaken van de projectenprotefeuille en een prognose van de totale 
woningbouwproductie. Besloten wordt om het projectenboek vast te stellen en 
deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad wordt ook 
voorgesteld aanvullend krediet beschikbaar te stellen en een bedrag te storten 
in een voorziening om verwachte tekorten op te vangen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101431 - 245078 

Onderwerp Presentatie energietransitie commissie R&I 12 december a.s. 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het agenderingsvoorstel 'Presentatie energietransitie commissie R&I 12 
december' vast te stellen. 

Samenvatting In december worden er drie stukken aan de commissie en de raad voorgelegd. 
Hiervoor volgt een apart college- en raadsvoorstel. 
Het voorliggende voorstel gaat enkel om het houden van een presentatie, waarin 
de inhoud en samenhang van de stukken toegelicht wordt. 
 
De stukken worden geagendeerd voor de commissie Ruimte & Infrastructuur 
(R&I) van 12 december en de raadsvergadering van 19 december. 
Het gaat hierbij om de volgende stukken: 
  
1.    Startnotitie Holland Rijnland “Van Energieakkoord naar Regionale 
Energiestrategie (RES)” 
In de startnotitie staan het proces om te komen tot een RES en de 
basisuitgangspunten voor de RES beschreven. 



  
2.    Evaluatie Richtinggevend Plan en Maatregelenpakket 2017-2019 
De evaluatie gaat in op de gemaakte voortgang op de duurzaamheidsambities 
en laat zien welke projecten/activiteiten er in de periode 2017-2019 zijn 
uitgevoerd. 
  
3.    Plan van Aanpak Transitievisie Warmte & Lokale Energiestrategie (LESS) 
In het plan van aanpak is het proces beschreven om te komen tot een 
transitievisie warmte en een lokale vertaling van de RES (de LESS). 
  
Middels een presentatie worden raads- en commissieleden geïnformeerd over de 
inhoud van de stukken en de samenhang hierin. 
Daarnaast gaat de presentatie in op wat er van de gemeente wordt verwacht 
en hoe de raadsleden hierbij betrokken worden. 
Besloten wordt om het agenderingsvoorstel vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102922 - 250327 

Onderwerp 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
1. In te stemmen met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland. 

Samenvatting Vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) wil Holland Rijnland zich aansluiten bij de 
werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeenschappelijke organisaties 
(WSGO). De gemeenschappelijke regeling voorziet nu niet in de bevoegdheid 
voor het Algemeen Bestuur om te besluiten lid te worden van een vereniging, 
daarom stelt het Algemeen Bestuur voor de gemeenschappelijke regeling aan te 
passen. Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is tot stand gekomen, 
wanneer de raden van tenminste tweederde deel van het aantal deelnemende 
gemeenten daartoe besluiten. Het college stelt de gemeenteraad voor in te 
stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104071 - 251828 

Onderwerp Procesnotitie Omgevingsvisie 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. De procesnotitie Omgevingsvisie vast te stellen. 

Samenvatting De afgelopen periode is er zowel ambtelijk als met de gemeenteraad al veel 
werk verricht. Deze informatie is verzameld in een procesnotitie. Het proces 
bevindt zich momenteel in de Beeldvormingsfase, hierna volgen 
Oordeelsvorming en Besluitvorming (aansluitend bij de methodiek van het BOB-
model) 
 
Besloten wordt om de Procesnotitie voor te leggen aan de raad met het verzoek 
de notitie vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-102951 - 252182 

Onderwerp Advies Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met  de adviezen (bijlage 1) over de  agendapunten van de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) d.d. 29 november 2019 in de gemeente 
Nieuwegein. 



  

Samenvatting Op 29 november 2019 is er een BALV van de VNG. De complete set 
vergaderstukken is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd. Bijgevoegd als bijlage 1 
zijn de adviezen over 
de verschillende agendapunten. Op de agenda staat onder andere: het 
klimaatakkoord, verantwoording uitvoering moties van de ALV van 5 juni 2019, 
aanvulling raamovereenkomst verpakkingen, VNG prioriteiten 2020, Principes 
Digitale Samenleving en de arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt . Over 
het agendapunt klimaatakkoord  is het advies al voorgelegd in de 
collegevergadering van 12 november 2019 o.a. vanwege de ingelaste commissie 
Ruimte en Infrastructuur  van 13 november 2019. Geadviseerd wordt in te 
stemmen met de adviezen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104987 - 254028 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 november 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 november 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


