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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-19-073895 - 177471 

Onderwerp Herindeling wijken en buurten 2019 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De nieuwe wijk- en buurtindeling zoals opgenomen in de bijlage vast te 
stellen conform artikel 2 verordening nummering en naamgeving. 
  

Samenvatting De politieke wens in gemeente Lisse is meer inzicht in de effectiviteit van het 
beleid te krijgen, bij voorkeur op wijkniveau.  Met de huidige indeling is dit niet 
mogelijk. De huidige indeling voldoet niet aan de richtlijnen van CBS, waardoor 
informatie niet representatief is. We zijn gestart met een nieuwe indeling aan de 
hand van de CBS richtlijnen. De nieuwe gestelde richtlijnen van het CBS gaan 
ter informatie hierbij.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-076380 - 184188 

Onderwerp Proces en planning Evaluatie afvalbeleidsplan Huishoudelijk afval 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'Voortgang Evaluatie afvalstoffenbeleidsplan huishoudelijk afval 
2016-2020 vast te stellen en naar de raad te brengen. 

Samenvatting In deze raadsbrief brengen wij u op de hoogte van de voortgang in de 
voorbereiding van de evaluatie om te komen tot de evaluatie van het 
afvalstoffenbeleidsplan huishoudelijk afval (Evaluatie AHA). U leest wat tot nog 
toe ondernomen is en wat de komende maanden op de planning staat.  
  
Indien er bij uw raad behoefte bestaat andere elementen dan genoemd in deze 
raadsbrief bij de evaluatie te betrekken horen wij dat graag. In dat geval zullen 
wij bezien of een en ander in de voorgenomen evaluatie inpasbaar is.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-073601 - 188698 

Onderwerp Raadsbrief/voortgangsrapportage stand van zaken beheer Openbare Verlichting 
Lisse. 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De bijgaande Raadsbrief vast te stellen. 

Samenvatting Op 22 februari 2018 heeft de Raad het beleidsplan Openbare Verlichting 2018-
2022 vastgesteld. Aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en wensen is hierin 



een bestuurlijke, beheermatige en financiële basis gelegd voor het beheer van 
de openbare verlichting voor de komende 5 jaar. 
Vanwege wisselingen in het College en de Raad in maart 2018 en nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van de openbare verlichting is er de behoefte 
ontstaan aan een voortgangsrapportage waarin de stand van zaken van het 
beheer Openbare Verlichting is weergegeven. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078316 - 190123 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 2 april 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 2 april 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


