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Zaak / doc nr Z-18-062023 - 146764 

Onderwerp Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst voor archiefbeheer 

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

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de gemeente 

Leiden voor het archiefbeheer 

2. De gemeentearchivaris van Leiden aan te wijzen als archivaris van de 
gemeente Lisse 

3. De archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden aan te wijzen als 
archiefbewaarplaats van de gemeente Lisse 

4. In te stemmen met het aangaan van een bruikleenovereenkomst door 
de teammanager IBB met de gemeente Leiden voor gebruik van een 
gedeelte van de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van Lisse.   

Samenvatting De gemeente Lisse heeft een eigen archiefbewaarplaats en heeft het oud 
archieven in eigen beheer. De gemeenten Hillegom en Teylingen hebben een 
gemeenschappelijke regeling met de gemeente Leiden voor het 
archiefbeheer. In de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen is 
de werkorganisatie belast met de werkzaamheden op het gebied van het 
archiefbeheer.   
Het is gewenst dat het beheer van de overgebrachte archieven en het toezicht 
op de archieven die nog niet zijn overgebracht, en dus beheerd worden door de 
gemeente, wordt geharmoniseerd. Met de gemeente Leiden zijn afspraken 
gemaakt zodat het archiefbeheer voor de gemeente Lisse met gesloten beurzen 
kan plaatsvinden. De gemeente Leiden gaat een leegkomend gedeelte van de 
archiefbewaarplaats van het gemeentehuis in Lisse gebruiken in ruil voor de 
kosten van het archiefbeheer. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-054866 - 149434 

Onderwerp Raadsbrief plan van aanpak verkenning aanvullend lokaal beleid 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  raadsbrief ‘Plan van aanpak verkenning aanvullend lokaal beleid Economie 
en Toerisme’ vast te stellen, en deze aan de raad te sturen. 

Samenvatting Deze raadsbrief geeft aan hoe het college voornemens is opvolging te geven aan 
de eerder afgeronde nota ‘Economie en Toerisme’. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan een eerdere toezegging aan de raad.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-059356 - 149502 



Onderwerp Belastingverordeningen 2019 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

a. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij wordt voorgesteld vast 
te stellen:  

1. de verordening onroerend-zaakbelastingen Lisse 2019; 
2. de verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte Lisse 

2019; 
3. de verordening afvalstoffenheffing Lisse 2019 met bijbehorende 

tarieventabel en acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse; 
4. de verordening rioolheffing Lisse 2019; 
5. de verordening hondenbelasting Lisse 2019; 
6. de verordening precariobelasting Lisse 2019 met bijbehorende 

tarieventabel; 
7. de verordening toeristenbelasting Lisse 2019; 
8. de verordening marktgelden Lisse 2019; 
9. de legesverordening Lisse 2019 met bijbehorende tarieventabel; 

10. de verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 
2019; 

11. de compensatieregeling  Lisse 2019; 
12. de compensatieregeling OZB en RZB Lisse 2019; 
13. de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. 

 b. akkoord te gaan met de eerste wijziging van de uitvoeringsregels voor de 
berekening van de bouwkosten ten behoeve van de heffing van leges. 

Samenvatting College van Burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel 
voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2019 en de eerste wijziging 
van de uitvoeringsregels van de bouwkosten voor de heffing van leges. Het 
raadsvoorstel, dat op 20 december 2018 wordt behandeld, geeft kort de 
wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld de 
belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen vast te stellen. De 
administratieve wijziging van de uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het 
college. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063370 - 151313 

Onderwerp Programmabegroting Jeugdhulp 2019 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief over de programmabegroting 
jeugdhulp 2019. 

Samenvatting Door een aantal ontwikkelingen is de  programmabegroting jeugdhulp voor 2019 
aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019.   
Er is een aantal verhogingen/verlagingen en er is een andere verdeelsleutel 
toegepast. 
 
Voor de gemeente Lisse betekent dit een lagere bijdrage ( - € 396.920). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064063 - 152203 

Onderwerp Advies regiodag Holland Rijnland 21 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 3 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 21 november 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
1. PHO+ Energie; 
2. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer); 
3. PHO Maatschappij (WMO, Participatie, Jeugd, Vervoer). 
 
  

Samenvatting Op 21 november 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in 
Teylingen. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten, 



die in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 
portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO+ Energie; 
2. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen, 
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer); 
3. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer). 
Voor het PHO Bestuur en Middelen is geen agenda deze keer.  Aan de hand van 
een presentatie zal het PHO Bestuur & Middelen worden geïnformeerd over het 
verbeterplan met betrekking tot het proces van de jaarrekening. Aansluitend aan 
het PHO Economie en Leefomgeving wordt het Bestuurlijk overleg A4 gehouden. 
Rijkswaterstaat zal dit bestuurlijk overleg voorzitten en de stukken hiervoor 
verzenden. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064317 - 153103 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 13 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 13 november vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


