
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 28 januari 2020 

 
 

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-20-109743 - 270293 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 januari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 januari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111111 - 269099 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD inzake politiecapaciteit 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de 
politiecapaciteit van mevrouw C. van der Wiel van de VVD vast te stellen. 

Samenvatting Door mevrouw van der Wiel van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over de 
politiecapaciteit in de Bollenstreek. Het college beantwoord deze vragen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-090123 - 258924 

Onderwerp Ontwikkeling Streekomroep Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de ontwikkeling en subsidie van Omroep 
Bollenstreek en RTV Katwijk tot Omroep Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben bestuurlijk 
afgesproken de ontwikkeling van Omroep BO en RTV Katwijk tot Omroep Duin- 
en Bollenstreek te ondersteunen. Dat vraagt extra subsidie voor Omroep BO in 
2020. De Raadsbrief informeert de Raad over het traject en de subsidie voor 
2020. Daarnaast wordt ingegaan op de subsidie die nodig is voor 2021 en 
verder. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-097977 - 268245 



Onderwerp Gevolgen amendement APV 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'Gevolgen amendement APV voor Bloembollenboulevard Westelijke 
Randweg Lisse' vast te stellen. 

Samenvatting In de raadsvergadering van 19 december 2019 heeft de raad een amendement 
aangenomen waarmee de Algemene Plaatselijke Verordening Lisse (hierna ook: 
APV) is vastgesteld met dien verstande dat artikel 5:19 lid 2 en artikel 5:19a 
zijn geschrapt. Deze geschrapte artikelen hadden betrekking op de invoering 
van een meldingensysteem ten aanzien van de standplaatsen op de 
'Bloembollenboulevard' langs de Westelijke Randweg. De standplaatsen aan de 
Bloembollenboulevard vallen als gevolg van het amendement onder het reguliere 
vergunningenstelsel van de APV, zodat een standplaats slechts kan worden 
ingenomen als een standplaatsvergunning is verleend door het college van 
burgemeester en wethouders. Daarbij moeten de standplaatsen als 'schaarse 
vergunningen' worden beschouwd. Dit betekent dat voor de verdeling van de 
schaarse vergunningen door het college een verdelingsprocedure moet worden 
bepaald. Hierbij moet rekening gehouden moet worden met de 
eigendomssituatie van de grond. Over de beschikbaarheid van de vergunningen 
en de verdelingsprocedure moet tijdig en adequaat gecommuniceerd worden 
naar (potentiele) gegadigden. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-106551 - 267254 

Onderwerp VTH-Beleidsplan Gemeente Lisse 2020-2024 en 
Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 (HUP 2020) 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "VTH-Beleidsplan Gemeente Lisse 2020-2024" vast te stellen. 
2. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2020" vast te stellen. 
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake het "VTH-Beleidsplan Gemeente Lisse 2020-
2024" en het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2020" vast te stellen. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders is op grond van het besluit 
omgevingsrecht (Bor) verplicht Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 
(VTH beleid) vast te stellen. Tevens moeten op grond van het Bor en de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) op basis van dit beleid jaarlijks 
uitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld. Met dit beleid en de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s wordt de kwaliteit van de VTH uitvoeringstaken voor de 
periode 2020-2024 geborgd. Daarnaast wordt door middel van het VTH beleid 
inzicht gegeven in de prioritering en doelen voor de komende beleidsperiode. 
Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 (HUP 2020) is een uitwerking van 
het VTH beleid. Dit wordt jaarlijks opgesteld en vastgesteld door het college. Het 
HUP 2020 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs 
(BWT’ers). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109634 - 266896 

Onderwerp Advisering regiodag Holland Rijnland 29 januari 2020 

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 over de onderstaande twee 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 29 januari 2020 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
 1. PHO Economie en Leefomgeving 29 januari 2020 (bijlage 1) 
 2. PHO Maatschappij 29 januari 2020 (bijlage 2) 
  

Samenvatting Op 29 januari 2020 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in de 
gemeenten Oegstgeest en Teylingen (Sassenheim). U wordt geadviseerd in te 
stemmen met de adviezen en standpunten die in bijlagen 1 en 2 verwoord zijn 
bij de agendapunten van de onderstaande portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer) 
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer) 



  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109926 - 266357 

Onderwerp Raadsbrief voortgang decentralisatie maatschappelijke zorg 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake "Informeren standpunt PHO Maatschappij 18 
december 2019" vast te stellen en hiermee de raad te informeren 

Samenvatting In het PHO Maatschappij van 18 december 2019 is het standpunt ingenomen 
om, naar landelijk advies van het expertiseteam, het moment van 
decentraliseren van maatschappelijke zorg te verplaatsen van januari 2021 naar 
januari 2022. Dit is een jaar later dan tot dusverre was beoogd en geeft 
daardoor meer ruimte voor zorgvuldige afspraken en voorbereiding. Tevens is 
tijdens het PHO Maatschappij aan de regionale projectgroep meegegeven om te 
kijken naar de reikwijdte van de decentralisatie. Middels bijgevoegde raadsbrief 
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109784 - 266087 

Onderwerp Collegevoorstel mandaat zorgmachtiging RDOG ihkv de Wvggz 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Mandaat te verlenen aan de directeur van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) ten behoeve van het 
voorbereiden en besluiten over het al dan niet indienen van de aanvraag van 
een zorgmachtiging bij de officier van justitie in het kader van de wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 

Samenvatting De Wet verplichte ggz is per 1 januari 2020 in werking getreden. In het 
collegebesluit van 24 september 2019 staat dat verschillende wettelijke 
gemeentelijke taken in 2020 voor een jaar worden belegd bij de Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Een van deze 
taken is het voorbereiden en aanvragen van een zorgmachtiging bij de officier 
van justitie. Middels dit collegevoorstel wordt het benodigde mandaat hiervoor 
geregeld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


