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Zaak / doc nr Z-19-101368 - 244846 

Onderwerp Lisse - stand van zaken Schipholdossier- oktober 2019 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. bijgevoegde raadsbrief inzake de huidige stand van zaken in het 
Schipholdossier vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden; 

Samenvatting Het afgelopen jaar heeft het college de raad meerdere keren geïnformeerd over 
de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen in het Schipholdossier. Er lopen 
momenteel veel zaken, mede omdat het kabinet diverse besluiten voorbereidt 
en beleidsnota’s gaat vaststellen. Ook worden momenteel veel onderzoeken 
gedaan en vinden er diverse discussies plaats in de Tweede Kamer. Enkele 
onderwerpen vragen om een update. Derhalve informeren wij de raad met 
bijgevoegde raadsbrief over de laatste stand van zaken en de verdere voortgang 
bij de belangrijkste Schiphol-onderwerpen. 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te 
bieden.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-099163 - 248055 

Onderwerp Prestatieafspraken Lisse 2020 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten om bijgaande prestatieafspraken 2020 aan te gaan met 
fusiecorporatie Stek en de huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2.a. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 1 Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J. Langeveld voor 
het ondertekenen van de prestatieafspraken. 
 b. dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende 
wijzigingen valt,  waartoe in mandaat wordt besloten. 
3. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na 
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 
 
  

Samenvatting De gemeente Lisse wil een woningmarkt die toegankelijk is voor iedereen. Ook 
inwoners met een kleine beurs moeten een prettige woning kunnen vinden in de 
gemeente. Hiervoor stelt de gemeenteraad een woonvisie vast. Elk jaar doet de 
woningcorporatie, met werkingsgebied Lisse, een bod op hoe zij denken bij te 
dragen aan de gemeentelijke woonvisie. Hierover worden prestatieafspraken 
gemaakt met de woningcorporatie en de huurdersbelangenvereniging de 
Bollenstreek. De prestatieafspraken bestaan uit een gezamenlijk deel voor 
Hillegom, Lisse en Teylingen en een lokaal deel waarin alleen afspraken staan 
die gelden voor de gemeente Lisse. 
Besloten wordt om bijgaande prestatieafspraken 2020 aan te gaan met 
fusiecorporatie Stek en de huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en dat 
de burgemeester op grond van art. 171 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 3:60 
BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J. Langeveld voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. Onder deze volmacht valt ook het 
accorderen van eventueel nog opvolgende wijzigingen, waartoe in mandaat 



wordt besloten. Daarnaast wordt de raad in kennis gesteld van dit besluit door 
de prestatieafspraken na ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te 
sturen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103317 - 251158 

Onderwerp Financiële kaderstelling 2021 Verbonden partijen regio Hollands-Midden 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving 
aan te nemen; 
2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing 
verklaren voor de gemeenschappelijke regelingen ISD Bollenstreek, 
KDB/Maregroep en HLTsamen en deze regelingen hierover schriftelijk te 
informeren. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de 
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de 
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De financiële 
kaderstelling geldt voor de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland, 
RDOG, Veiligheidsregio en ODWH. Het college heeft besloten de financiële 
kaderstelling ook van toepassing te verklaren voor de gemeenschappelijke 
regelingen ISD Bollenstreek, KDB/Maregroep en HLTsamen. De financiële 
kaderstelling geeft onder andere richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de 
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-103960 - 251564 

Onderwerp Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
-het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te laten 
weten dat de raad instemt met het concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-
2023 'Veiligheid in samenhang'. 

Samenvatting De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal Beleidsplan 
VRHM 2020- 2023 ‘Veiligheid in samenhang’ opgesteld. In het nieuwe 
beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen. Hierbij is niet 
alleen aandacht voor de nieuwe beleidsdoelen, maar ook voor het werk dat in 
continuïteit wordt uitgevoerd. Het vormt daarmee de beleidsagenda voor de 
veiligheidsregio en haar partners. De definitieve vaststelling van het beleidsplan 
door het Algemeen Bestuur van de VRHM staat gepland op 20 februari 2020. Op 
grond van artikel 14, lid 2a van de Wet veiligheidsregio's bespreekt de 
gemeenteraad, voorafgaand aan de vaststelling van het regionaal beleidsplan 
VRHM 2020-2023, het concept hiervan. Dit voorstel voorziet hierin. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042737 - 253675 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Visserkade 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Visserkade’ goed te keuren. 
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Visserkade’ te 

starten door het vooroverleg te starten met overlegpartners en het 
plan ter inzage te leggen voor inspraak. 

3. De bijgevoegde raadsbrief over het voorontwerp bestemmingsplan 
Visserkade vast te stellen en aan de raadscommissie Ruimte en 
Infrastructuur (R&I) aan te bieden. 

Samenvatting Voor twee locaties aan de Visserkade wordt een nieuw bestemmingsplan 



opgesteld. Het betreft de locatie van de botenloods en de woningen Visserkade 
7, 9 en 11. Hiervoor geldt nog steeds de bestemming Bedrijven uit het oude 
bestemmingsplan Meerzicht. Op de locatie van de loods komt een woning. Deze 
locatie en de drie bestaande woningen krijgen een Woonbestemming. Het 
braakliggende kavel waar een parkje wordt aangelegd krijgt in het nieuwe 
bestemmingsplan een Groenbestemming. Besloten wordt om het 
voorontwerpbestemmingsplan Visserkade voor inspraak ter inzage te leggen en 
het wettelijk vooroverleg te starten.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104969 - 254027 

Onderwerp Raadsbrief Uitvoeringsplanning Economie en Toerisme 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake 'planning uitvoeringsagenda Economie en 
Toerisme' vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.  
 
  

Samenvatting De raadsbrief geeft aan hoe het college voornemens is opvolging te geven 
aan de Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme, vastgesteld in de 
raadsvergadering van 17 juni 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan een 
eerdere toezegging aan de Raad. Besloten wordt om de raadsbrief vast te stellen 
en aan te bieden aan de raad.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-066014 - 255961 

Onderwerp Raadsbrief proces integrale toegang 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake het proces integrale toegang vast te stellen en 
hiermee de raad te informeren. 
  

Samenvatting  In juni zijn de commissie- en raadsleden via een informele bijeenkomst 
geïnformeerd over de stand van zaken van het project integrale toegang. Met 
deze brief wordt de raad geïnformeerd over het verdere proces en wordt 
aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal van 2020 gevraagd wordt een 
besluit te nemen over dit project.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-085396 - 256222 

Onderwerp Vaststellen mandaat- en volmachtbesluit 2019 en bijbehorend register 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het bijgevoegde 'Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en 
machtiging gemeente Lisse 2019' en bijbehorend register vast te stellen. 

Samenvatting Met het vaststellen van het mandaat- en volmachtbesluit en bijbehorend register 
regelt het college wie namens het college welke bevoegdheden mag uitvoeren. 
Sinds de laatste actualisatie van het mandaatregister in 2017 zijn diverse 
verzoeken om wijziging ontvangen of is om gewijzigde wetgeving wijziging in 
het mandaatregister nodig. Deze verzoeken zijn waar mogelijk verwerkt in het 
register. Het geactualiseerde mandaat- en volmachtbesluit en -register worden 
nu in besluitvorming gebracht. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-19-105679 - 256896 

Onderwerp Raadsbrief stand van zaken HOV-project 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "stand van zaken project 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer" vast te stellen. 

Samenvatting De raad van Lisse wordt met bijgevoegde raadsbrief geïnformeerd over de stand 
van zaken inzake het project "Hoogwaardig Openbaar Vervoer".  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105992 - 257933 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 december 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 december 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


