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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-18-052125 - 123190 

Onderwerp Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-
2036 vast te stellen. 

Samenvatting Elke vier jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 
geactualiseerd. Dit plan geeft de te verwachten groot onderhoudsactiviteiten en 
uitgaven per object van de komende 20 jaar weer. Indien nodig wordt de 
jaarlijkse storting in de voorziening M.O.P.  gebouwen aangepast.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-059506 - 140306 

Onderwerp Uitwerking van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020: 
Visiedocument â€˜Uitstraling Duin- en Bollenstreekâ€™ en visiedocument 
â€˜RecreÃ«ren tussen het Erfgoedâ€™. 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

   

1. Het visiedocument ‘Uitstraling Duin- en Bollenstreek’ vast te stellen.  
2. Het visiedocument ‘Recreëren tussen het Erfgoed’ vast te stellen. 

Samenvatting Het college wordt voorgesteld om de visiedocumenten ‘Uitstraling Duin- en 
Bollenstreek’ en ‘Recreëren tussen het Erfgoed’ vast te stellen. Met o.a. deze 
visiedocumenten en de daaropvolgende uitvoeringsprojecten willen we invulling 
gaan geven aan de (sub)doelstellingen van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende 
Bollenstreek 2016-2020. In de openbare ruimte en mogelijk op particulier 
terrein zullen de doelen in de vorm van projecten verspreid over de komende 
jaren tot realisatie komen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-051518 - 140817 

Onderwerp Voortgangsrapportage september 2018 - uitvoering herziening 
accommodatiebeleid 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De voortgangsrapportage september 2018 - Uitvoering herziening 
accommodatiebeleid - vast te stellen; 
2. De voortgangsrapportage ter informatie aan te bieden aan de commissie M&F. 

Samenvatting In oktober 2016 zijn de visie en beleidskaders herziening accommodatiebeleid 
en de notitie Hoofdlijnen masterplan herziening accommodatiebeleid vastgesteld 



in de gemeenteraad. 
Het Hoofdlijnen masterplan benoemt acties en projecten die een uitwerking 
vormen van het nieuwe accommodatiebeleid. 
Na besluitvorming van de visie en kaders zijn in oktober 2017 zijn twee 
voortgangsrapportages (oktober 2017 en februari 2018) ter informatie 
aangeboden aan de commissie. 
De Voortgangsrapportage september 2018 geeft een update van de uitvoering 
van het masterplan, de stappen die zijn genomen per beleidskader in de periode 
februari 2018 tot heden en de doelen die worden gesteld in het coalitieakkoord 
gerelateerd aan de uitvoering herziening accommodatiebeleid. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058577 - 142257 

Onderwerp Nadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouw Lisse 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. om akkoord te gaan met de 'nadere regels subsidie toegankelijkheid 
woongebouwen Lisse'; 
2. om akkoord te gaan met een subsidieplafond van €30.000,- voor 2019 voor 
de 'nadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouwen Lisse'.  

  

Samenvatting Vanwege de vergrijzing en steeds langer thuiswonende ouderen is er behoefte 
aan het levensloop bestendig maken van woongebouwen. Bestaande 
woongebouwen en woongebouwen in aanbouw – die niet gelabeld zijn als 
‘seniorenwoningen of Woningen voor een doelgroep met een specifieke 
zorgvraag’ – dienen toegankelijk gemaakt te worden voor ouderen of mensen 
met een beperking.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-060690 - 143228 

Onderwerp Concept openbare besluitenlijst B&W Lisse 09.10.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst van B&W Lisse d.d. 9 oktober 2018, vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


