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

Status

19 maart 2019

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-065594 - 156500
Mandaatbesluit gesloten jeugdhulp Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. Aan de directeur van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams mandaat
te verlenen om te bepalen of een voorziening op het gebied van
jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig
is,als in artikel 6.1.2 lid 5 van de Jeugdwet.
2. Aan de directeur van de Coöperatie Jeugd- en gezinsteams mandaat
te verlenen voor het indienen van verzoeken gericht op het verkrijgen
van een machtiging van de kinderrechter voor plaatsing in een
accommodatie voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.8 van
de Jeugdwet.
3. Toestemming verlenen van ondermandaat aan de directeur van de
Coöperatie Jeugd- en gezinsteams .
Jeugdigen kunnen indien nodig, in het 'vrijwillige' kader opgenomen worden in
een instelling voor gesloten jeugdhulp. Gesloten jeugdhulp is met de nodige
juridische waarborgen omkleed. Jeugdigen waar geen
kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken, en waar een gesloten plaatsing
voor wordt overwogen, vallen onder de bevoegdheid van het college. Op grond
van artikel 6.1.2. lid 5 is het college bevoegd om een besluit te nemen of een
voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf nodig is. Op grond van
artikel 6.1.8. lid 1 is het college bevoegd, ten aanzien van een jeugdige (die
woonachting is in de gemeente van het college), een verzoek bij de
kinderrechter in te dienen dat gericht is op het verkrijgen van een machtiging,
spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging tot plaatsing in een
instelling voor gesloten jeugdhulp. Met dit voorstel wordt mandaat verleend aan
de directeur coöperatie JGT en toestemming voor ondermandaat
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074195 - 178670
Milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r. "Nieuw Meerzicht"
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat geen milieueffectrapportage
in het kader van het Besluit m.e.r. benodigd is ten behoeve van het
bestemmingsplan "Nieuw Meerzicht".

Samenvatting

Op 19 februari 2019 heeft u ingestemd met het in procedure brengen van het
voorontwerpbestemmingsplan Nieuw Meerzicht. Dit plan maakt de realisatie van
64 woningen mogelijk aan de Gasstraat op het voormalige Mielooterrein. Er is
sprake van grondgebonden woningen, daarbij wordt gevarieerd in woningtypen
zoals rijwoningen, tweekappers, ‘be-bowoningen’ en vrijstaande woningen. De
verschillende woningtypen komen verspreid en gemengd over het gebied voor;
er worden ten minste 18 woningen als sociale koopwoning uitgevoerd en ten
minste 7 als bereikbare woning. Daarmee wordt voldaan aan het beleid van de
gemeente. De anterieure overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de Gemeente
is ondertekend. Dit te nemen besluit, is vereist voordat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zodat dit raadsbesluit deel uit
kan maken van het formele deel van het bestemmingsplanproces. Besloten
wordt om de gemeenteraad voor te stellen dat geen milieueffectrapportage in

het kader van het Besluit m.e.r. "Nieuw Meerzicht" noodzakelijk is.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-075590 - 182272
Agenderingsvoorstel presentatie door Stek aan commissie R&I
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel om woningcorporatie Stek in
de raadscommissie R&I op 11 april een presentatie te laten houden over de
sociale woningbouw in Lisse.
In de gemeenteraad van 25 januari 2019 heeft wethouder Langeveld toegezegd
dat woningbouwcorporatie Stek een presentatie aan de commissie R&I komt
geven over de sociale sector en de rol van de woningcorporatie in de
volkshuisvesting.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-071121 - 182956
Advisering PHO Economie 20 maart 2019 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
Stem in met het bijgevoegde advies over het onderwerp regionale
bedrijventerreinenstrategie op de agenda van het
portefeuillehoudersoverleg Economie Holland Rijnland op 20 maart 2019.
Op 20 maart 2019 vindt het portefeuillehoudersoverleg Economie Holland
Rijnland plaats in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd in te stemmen met
het bijgevoegde advies over het agendapunt regionale
bedrijventerreinenstrategie van dit portefeuillehoudersoverleg.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-071121 - 183065
Advisering Extra PHO Bestuur en Middelen 20 maart 2019 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Stem in met het bijgevoegde adviezen van het extra portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Middelen Holland Rijnland op 20 maart 2019.

Samenvatting

Op 20 maart 2019 vindt het extra portefeuillehoudersoverleg Bestuur en
Middelen Holland Rijnland plaats in Leiden. U wordt geadviseerd in te stemmen
met de bijgevoegde adviezen over de agendapunten van dit
portefeuillehoudersoverleg. Geagendeerd zijn de conceptbegroting 2020 en het
beheer van het regionaal transformatiebudget jeugd door Holland Rijnland. Ook
vindt een presentatie plaatst over de voortgang van de jaarrekeningcontrole
2018 en het verbeterplan.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-076108 - 184112
Openbare besluitenlijst 12 maart 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst van 12 maart 2019 vast te stellen.

besluit
Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

