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Zaak / doc nr Z-18-040270 - 171130 

Onderwerp (Her)benoeming leden van de commissie straatnaamgeving 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. 
Te benoemen tot lid van de commissie straatnaamgeving:  mevrouw C.H.M. 
Stammers-Beijsens, de heer D. Boorgerd, de heer E.M. Olivier, de heer E.N. 
Saarloos en de heer M.A.M. Randsdorp, op grond van artikel 3 van de Regeling 
op de commissie straatnaamgeving.   
  

Samenvatting Lisse heeft sinds begin 2016 een commissie straatnaamgeving. De zittingsduur 
van de leden van deze commissie is gekoppeld aan de zittingsduur van het 
college. (Her)benoeming  van de leden van deze commissie, na aantreden van 
het nieuwe college in 2018,  is dus nodig.  De benoeming is een bevoegdheid 
van het college. Besloten wordt de leden uit de vorige collegeperiode die zich 
opnieuw beschikbaar hebben gesteld te herbenoemen, en als gevolg van het 
vertrek van één van de (burger)leden één nieuw (burger)lid te benoemen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066120 - 174278 

Onderwerp Boardletter HLTsamen 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Boardletter HLTsamen 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De raadsbrief vast te stellen. 
3. De Boardletter HLTsamen 2018 en raadsbrief te verstrekken aan de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Jaarlijks beoordeelt de accountant het bestaan en de werking van interne 
beheersmaatregelen van de belangrijkste financiele processen tijdens de 
interimcontrole. De bevindingen hieruit alsmede adviezen over de belangrijkste 
ontwikkelingen voor de organisatie, zijn vastgelegd in de Boardletter HLTsamen 
2018. Met de vorming van HLTsamen zijn de bedrijfsprocessen van de 
deelnemende gemeenten voor het grootste deel overgegaan naar HLTsamen. Dit 
heeft tot gevolg dat er geen afzonderlijke interimcontroles voor de drie 
gemeenten worden uitgevoerd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073662 - 176689 

Onderwerp Serious Game Ruimte & Energie en provinciale brief inzake ruimte voor 
energieopwekking 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 1. Op woensdag 17 april aanstaande de Serious Game Ruimte & Energie 



burgemeester en wethouders 
besluit 

te spelen met raads- en commissieleden 
2. De uitnodiging voor de Serious Game Ruimte & Energie goed te 

keuren en deze door te sturen naar de raad 
3. De raadsbrief inzake het proces van de brief van Holland Rijnland aan 

Provinciale Staten vast te stellen en aan de gemeenteraad te 
versturen. 

Samenvatting In 2017 heeft de gemeente Lisse het Energieakkoord Holland Rijnland 
ondertekend. In het Energieakkoord heeft de regio aangegeven in 2050 
energieneutraal en aardgasvrij te willen zijn. 
In het vastgestelde Richtinggevend Plan Duurzaamheid heeft de gemeente Lisse 
de ambitie gesteld om al in 2040 energieneutraal te willen zijn.  
  
Dit betekent dat we in Lisse zoveel mogelijk energie binnen onze eigen 
gemeente en regio duurzaam gaan opwekken, bijvoorbeeld met zonnevelden en 
windmolens. Dit zal een stevige impact hebben op de ruimte. Daarom willen wij 
graag de Serious Game Ruimte en Energie spelen met raads- en commissieleden 
op woensdag 17 april aanstaande. Deze datum bleek in overleg met de griffie en 
betrokken wethouder de beste keuze. Door het spelen van de Serious game 
krijgen raads- en commissieleden gevoel bij de opgave en de complexiteit ervan.  
  
Uit de eerder gespeelde sub regionale sessies en de stakeholdersessie zijn 
ruimtelijke en sociaaleconomische principes afgeleid. Deze principes zijn als 
bijlage bijgevoegd bij de brief die we vanuit Holland Rijnland uiterlijk op 21 
maart a.s. aan de provincie sturen. Wij denken dat het spelen van de Serious 
game, voorafgaand aan de besluitvorming over de ruimtelijke en 
sociaaleconomische kaders, de raad en commissie beter in staat stelt om een 
gefundeerd besluit hierover te nemen. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om tijdens de avond tot een definitieve 
Lissese lijn te komen die als input dient voor het regionale traject. 
De bijgevoegde raadsbrief brengt de raad op de hoogte van de komende 
processtappen en inspraakmomenten omtrent de provinciale brief en de 
bijlagen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073879 - 177636 

Onderwerp Beantwoording motie ouderenbeleid 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Beantwoording motie ouderenbeleid' vast te stellen en deze ter 
kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad. 

Samenvatting In de vergadering van 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen waarin het college wordt opgeroepen een visie op welzijnsbeleid 
voor ouderen in Lisse uit te werken. Het college geeft met deze raadsbrief 
schriftelijk antwoord op deze motie. De raadsbrief schetst de visie van het 
college op beleid op gebied van welzijn en wonen en hoe het college in dat kader 
omgaat met de hiervoor genoemde motie ouderenbeleid. 
 
Het college is van mening dat de ontwikkeling richting meer integraal beleid voor 
het sociaal domein en de trajecten die lopen rond de nieuwe woon- en 
omgevingsvisie ervoor pleiten geen apart welzijns- en woonbeleid voor ouderen 
op te stellen. Binnen bestaande beleidsinstrumenten en nieuwe te ontwikkelen 
visies is steeds aandacht voor wat ouderen willen en zijn we alert op 
veranderende vraag. We werken aan integraliteit en samenhang binnen het 
sociaal domein (welzijn, gezondheid, sport en bewegen, participatie, werk en 
inkomen). We maken verbinding met de woon- en omgevingsvisie. Ook daarbij 
wordt het belang van ouderen meegenomen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071121 - 178227 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij 6 maart 2019 Holland Rijnland 

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

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 het 
portefeuillehoudersoverleg  Maatschappij Holland Rijnland op 6 maart 2019. 

Samenvatting Op 6 maart 2019 vindt het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland 
Rijnland plaats in Oegstgeest. U wordt geadviseerd in te stemmen met de 



adviezen en standpunten die in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van 
dit  portefeuillehoudersoverleg. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065999 - 178768 

Onderwerp Startnotitie Omgevingsvisie Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgaande Startnotitie Omgevingsvisie Lisse vast te stellen en deze 
ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Samenvatting In bijgaande Startnotitie Omgevingsvisie Lisse beschrijven we de 
uitgangspunten en in hoofdlijnen de aanpak voor het opstellen van een 
Omgevingsvisie Lisse en het bijbehorende participatietraject. Het college stelt de 
Startnotitie vast en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074581 - 179569 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 19 februari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 19 februari 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074581 - 179619 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 22 februari 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

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

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


