
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 december 2019 

VAN LISSE  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig 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;Dhr. B. 

Marinussen, secretaris 
 

Afwezig 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-106929 - 262106 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 17 december 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 december vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-104995 - 254053 

 
 

Onderwerp  Convenant Stichting Lisse Marketing 2020-2022 

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

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  1. het ‘Convenant voor bepaalde duur inzake financiering activiteiten 

burgemeester en wethouders  Stichting Lisse Marketing 2020 - 2022’ vast te stellen. 

besluit  2. af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en middels inbesteding 
  de opdracht te verstrekken. 
  3. de burgemeester te verzoeken overeenkomstig bijgevoegde bijlage 
  volmacht te verlenen aan wethouder K. van der Zwet tot het 
  ondertekenen van het in punt 1 bedoelde convenant. 
  4. het ‘Raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2020’ wat voorstaat de 
  organisatie van de weekmarkt en het bijbehorend budget bij Stichting 
  Lisse Marketing onder te brengen, middels een separate overeenkomst 

  uit te werken. 

Samenvatting  Gastheerschap, promotie en city management (waaronder evenementen en 
  samenwerking) zijn voor Lisse belangrijke waarden. Lisse wil een aantrekkelijk 
  dorp zijn voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Deze waarde wordt mede 
  ingevuld door Stichting Lisse Marketing, welke activiteiten en inspanningen op 
  dit vlak initieert, stimuleert en uitvoert. Dit is in het belang van het de hele 
  gemeente. Om deze reden draagt de gemeente Lisse bij aan de bekostiging en 
  richting van de uitvoering. Afspraken over deze bijdrage en de resultaten die 
  geboekt dienen te worden, worden vastgelegd in een convenant. Dit 
  collegevoorstel staat vaststelling van dit convenant en de hierin opgenomen 
  samenwerking voor. Besloten wordt om het 'convenant voor bepaalde duur 
  inzake financiering Stichting Lisse Marketing 2020 - 2022' vast te stellen, voor 
  de ondertekening van het convenant een volmacht te verlenen aan C.P.M van 
  der Zwet en het 'raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2020' middels een separate 

  overeenkomst uit te werken. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
    
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-105632 - 256570 



 
Onderwerp Voordrachten en winnaars Vrijwilligersprijzen 2020 Lisse 

 ONDER EMBARGO VOOR DE PERS TOT 6 JANUARI 21.00 UUR 
 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 
 

Het College van 1. De Vrijwilligersprijs Individueel toe te kennen.  
burgemeester en wethouders 2. De Vrijwilligersprijs Groep toe te kennen. 

besluit 
 

Samenvatting Sinds 1996 worden de vrijwilligersprijzen jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie 

uitgereikt. De aanmeldingen zijn besproken door de  
Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse. De Adviescommissie heeft 

geadviseerd om de Vrijwilligersprijzen Individueel en Groep toe te kennen. Er 

zijn geen voordrachten gedaan voor de Jeugdprijs. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


