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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-18-063892 - 151634 

Onderwerp Aanvraag AED's 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de aanschaf van 7 buitenkasten en 5 AED's en het sluiten 
van een onderhouds- en monitoringscontract van de buitenkasten (inclusief 
AED's) voor 5 jaar. 

Samenvatting Met AED burgerhulpverlening in de gemeente Lisse wordt de kwaliteit van leven 
en de kans op overleving na een hartstilstand vergroot. Burgers worden ingezet 
om binnen de cruciale 6 minuten na een hartstilstand bij het slachtoffer 
aanwezig te zijn. Er kan dan alvast begonnen worden met reanimatie, nog 
voordat de ambulance en Brandweer First Responders (BFR) ter plaatse zijn. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064128 - 152457 

Onderwerp Draaiboek jaarwisseling Lisse 2018-2019 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
om het bijgevoegde draaiboek jaarwisseling 2018-2019 vast te stellen. 

Samenvatting In het bijgevoegde draaiboek jaarwisseling 2018-2019 zijn afspraken vastgelegd 
met de hulpdiensten en Meerlanden om tijdens de jaarwisseling 2018-2019 
voorbereid te zijn op openbare orde problemen. In het draaiboek wordt 
verwezen naar een informatiekaart jaarwisseling waarin onder andere 
maatregelen, risicolocaties, verkooppunten van vuurwerk, openstelling van 
horecabedrijven en het omgaan met vreugdevuren worden opgenomen. De 
concept informatiekaart is ook als bijlage toegevoegd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 153484 

Onderwerp Vaststelling overeenkomst exploitatiebijdrage Businesscases 2019 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de afspraken aangaande de door de gemeente ter 
beschikking gestelde bijdrage aan de uitvoering van ‘business cases’, 
deze vast te leggen in de overeenkomst ‘besteding 
exploitatiebijdrage’, en de tekst hiervan vast te stellen.  

2. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Economische 
Zaken, de heer Van der Zwet, bij burgemeestersbesluit volmacht te 
verlenen tot het ondertekenen van de overeenkomst ‘besteding 
exploitatiebijdrage business cases 2019’.  



Samenvatting Middels dit besluit formaliseert het college de afspraken aangaande de besteding 
van de publieke middelen voor de projecten onder de Economische Agenda 
Duin- en Bollenstreek door de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045742 - 153879 

Onderwerp Verlenging transformatieagenda WMO en haar omgeving 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De looptijd van de transformatieagenda WMO en haar omgeving 2017-
2018 met één jaar tot en met 31 december 2019 te verlengen 

2. De raad te informeren over de verlenging van de transformatieagenda 
WMO en haar omgeving, middels een raadsbrief.  

Samenvatting De gemeenten in de Bollenstreek hebben door het gezamenlijk uitvoeren van de 
transformatieagenda WMO de afgelopen twee jaar intensief gebruik gemaakt 
van elkaars kennis, kunde, inzet en ervaringen binnen het sociaal domein. 
Terugkijkend op de koers die in 2016 is ingeslagen zien we dat er veel bereikt is. 
Organisaties zijn bij elkaar gebracht en er is veel tot stand gekomen en 
verbeterd in de hulp en ondersteuning aan inwoners. Maar er is meer tijd nodig 
om de transformatie te laten ‘landen’ en acties af te ronden. Om deze reden 
wordt voorgesteld om de transformatieagenda WMO en haar omgeving met één 
jaar tot en met 31 december 2019 te verlengen.    
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063479 - 155225 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Raadscommissie: Presentatie Omgevingsdienst West-
Holland 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel "presentatie 
Omgevingsdienst West Holland" voor de raadscommissie van 24 januari 2019. 

Samenvatting De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, Marlies Krul, komt een 
presentatie geven in de raadscommissie van 24 januari. Ze zal ingaan op de 
volgende onderwerpen: 
- Wat heeft de ODWH het afgelopen jaar gedaan en wat hebben wij daarvoor 
betaald? 
- Wat zijn de wettelijke taken en wat zijn de niet wettelijke taken? 
- Asbestdakenproject 
- Kadernota 2020 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-065421 - 155850 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 27 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 27 november 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


