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

26 maart 2019 

 
 

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-17-025600 - 173437 

Onderwerp Sporten, bewegen en spelen 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. van de diensten van de sportformateur gebruik te maken door de 
intentieverklaring hiervoor te ondertekenen 
2. het raadsvoorstel met de volgende beslispunten aan de raad voor te leggen:  

 het meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen 2019-2022 
vast te stellen en als bouwsteen op te nemen in de nog op te 
stellen Omgevingsvisie 

 de financiële consequenties van € 35.000,- voor 2020, 2021 en 2022 
mee te nemen in de kadernota 2020 

 
  

Samenvatting De vigerende nota sport 2010-2013 is verouderd. Het lokale sportbeleid is toe 
aan vernieuwing. Landelijk zijn er allerlei ontwikkelen op het gebied van sport en 
beleid. Vorig jaar is het Nationaal Sportakkoord ondertekent door onder andere 
de (sport)bonden, VSG, VNG en het ministerie. Lokaal willen wij aansluiten bij 
het Nationaal Sportakkoord. Tijdens participatieavonden is gezamenlijk met het 
werkveld aan de hand van de doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord 
richting gegeven aan de lokale ambities en doelstellingen. Deze ambities en 
doelstellingen zijn beschreven in het meerjarenprogramma 2019-2022 sporten, 
bewegen en spelen. Om dit te kunnen realiseren zijn de nog aan te stellen 
sportformateur en de verschillende buurtsportcoaches van groot belang voor de 
uitvoering. Voor zowel de sportformateur als voor de uitvoering zijn extra 
budgetten benodigd. De budgetten komen voor een gedeelte vanuit het Rijk en 
voor een gedeelte vanuit de gemeentelijke begroting. 
 
Samenwerking is het vertrekpunt geweest in het opstellen van het 
meerjarenprogramma en blijft gezocht worden bij het sluiten van de 
deelakkoorden. Iedereen doet ertoe en kan meedoen, dat is in het 
meerjarenprogramma sporten bewegen en spelen niet anders. 'We gaan voor 
gezonde en vitale inwoners in Lisse', 'We stimuleren een leven lang bewegen 
waarbij mensen zo jong mogelijk beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven 
sporten en bewegen. We maken buurten kindvriendelijk, beweegvriendelijk en 
beweging stimulerend', deze ambities willen wij verwezenlijken door het 
uitvoeringsprogramma uit te werken door het sluiten van deelakkoorden.       

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074603 - 179591 

Onderwerp Presentatie politiecijfers 2018 gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het college te informeren over de politiecijfers 2018 van de gemeente Lisse. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-075557 - 182223 

Onderwerp Gespreksdocument dialoogtafels economie en toerisme 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel ''gespreksdocument 
dialoogtafels economie en toerisme'' voor de raadscommissie van 11 april 2019 

Samenvatting Het college wil het gespreksdocument ‘Dialoogtafels economie en toerisme’ 
graag met de commissie bespreken. Hiertoe dient een agenderingsvoorstel 
ingediend te worden. Het concept-agenderingsvoorstel is een bijlage bij dit 
voorstel.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076749 - 185562 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 19 maart 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 19 maart 2019 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


