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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-17-028724 - 74304 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Achterweg Zuid 66 te Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Achterweg Zuid 66 met 
identificatienummer NL.IMRO.0553.bpachterwegzuid66-onx1 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen 
2. kennis te nemen van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen 
3. de raadscommissie voor Ruimte en Infrastructuur in kennis te stellen van dit 
besluit conform bijgaande raadsbrief. 
  

Samenvatting Het bouwplan van initiatiefnemer omvat nieuwbouw en sloop van agrarische 
bedrijfsruimtes voor het perceel Achterweg zuid 66. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het broeien van snijhyacinten en heeft ca. 33 ha duurzaam in 
gebruik zijnde grond binnen de Bollenstreek. Op 21 november 2017 heeft u 
ingestemd met het principeverzoek voor deze bedrijfsuitbreiding. De wettelijke 
overlegpartners hebben volgens artikel 3.1.1. Bro gereageerd op het 
voorontwerpbestemmingsplan en ingestemd met het initiatief. 
 
Besloten wordt het ontwerpbestemmingsplan Achterweg Zuid 66 ter inzage te 
leggen.   
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-043747 - 110716 

Onderwerp Verlenging dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en 
Holland Rijnland te verlengen met 2 jaar (bijlage 1 optie 2b + bijlage 2); 
2. De raad te informeren over dit besluit. 
3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te verzoeken de 
dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 tussen gemeenten en 
Holland Rijnland met 2 jaar te verlengen. 
  

Samenvatting Voor de inkoop van de jeugdhulp is de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp 
(TWO Jeugdhulp) opgericht en ondergebracht bij Holland Rijnland. De afspraken 
over het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst. De huidige dienstverleningsovereenkomst eindigt 
per 31 december 2018. De dertien samenwerkende gemeenten binnen Holland 
Rijnland hebben besloten om voor een periode van twee jaar het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap uit te blijven voeren. Het college besluit daarom over een 
nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor 2019 en 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-046602 - 114501 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 19.06.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 19 juni 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032885 - 114728 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 4 juli 2018. 

Samenvatting Op woensdag 4 juli 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 
U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. Deze adviezen worden 
op 27 juni ook voorbesproken met de AB-leden uit de Duin- en Bollenstreek. De 
adviezen zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


