LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN LISSE

Status

5 februari 2019

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-18-060126 - 143810
Aanwijzen loco-secretarissen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. Wijs de volgende personen op grond van artikel 106 Gemeentewet aan als
loco-secretaris van de gemeente Lisse:
- mevrouw M. Pippel
- de heer M. Witkamp
- mevrouw C. Baauw
- de heer J. Covers
2. De aanwijzing als loco-secretaris van de in het eerste beslispunt genoemde
personen eindigt op het moment dat zij hun werkzaamheden beëindigen voor de
werkorganisatie HLTsamen of voor de gemeente Hillegom of Teylingen.
3. Trek alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van locosecretarissen in, per de datum van inwerkingtreding van dit collegebesluit.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Dit besluit regelt de vervanging van de gemeentesecretaris op grond van artikel
106 Gemeentewet. De genoemde personen worden door de burgemeester en
gemeentesecretaris voorgedragen aan het college om als loco-secretaris te
worden aangewezen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-070386 - 168016
Verslag jaarwisseling 2018-2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

TM Toezicht en Handhaving
om dit verslag voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie door te sturen
naar de raad.
De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten weer als een zeer rustige
jaarwisseling ervaren. Sinds de jaarwisseling 2014-2015 is er een sterke
schommeling in het schadebedrag aan gemeentelijk eigendommen. In 2015 was
de schade circa 16.749,- euro, in 2016 circa 5.946,- euro, in 2017 circa 21.000,euro en in 2018 circa 5.119,- euro. De afgelopen jaarwisseling was de schade
circa 24.487,- euro.
Voorgesteld wordt om het bijgevoegde verslag voor kennisgeving aan te nemen
en ter informatie door te sturen naar de raad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-032432 - 169002
Aanbesteding Bouwkavels Achterweg
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Om conform het amendement van de gemeenteraad d.d. 19 september 2018
de verkoop van de grond en de ontwikkeling van het project Bouwkavels
Achterweg meervoudig onderhands aan te besteden op zowel prijs- als
kwaliteitscriteria.
2. Om aan de toekomstig ontwikkelaar een bouwplicht op te leggen voor de
ontwikkeling van het project Bouwkavels Achterweg.
3. Om de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Samenvatting

Het college en de gemeenteraad hebben ingestemd met de realisatie van 6
vrijstaande woningen op de huidige locatie van de St. Josephschool aan de
Achterweg. Het is de bedoeling dat de toekomstig ontwikkelaar de locatie koopt
en vervolgens het schoolgebouw sloopt, het terrein bouw- en woonrijp maakt en
de 6 vrijstaande woningen realiseert. De ontwikkelaar levert het openbaar
gebied terug aan de gemeente. De gemeenteraad heeft op 19 september 2018
besloten dat het project Bouwkavels Achterweg meervoudig
onderhands aanbesteed zal worden. De raad wenst daarbij zowel een
transparante procedure te volgen als een zo duurzaam mogelijk plan. Daarnaast
wil de raad, indien dit is toegestaan, het plan laten realiseren door ondernemers
uit de regio zodat de regionale werkgelegenheid wordt bevorderd.
Het college besluit om conform het amendement van de gemeenteraad d.d. 19
september 2018 de verkoop van de grond en de ontwikkeling van het project
Bouwkavels Achterweg meervoudig onderhands aan te besteden. Door de
grondverkoop en de ontwikkeling van het project op prijs- en kwaliteitscriteria
aan te besteden wordt verzekerd dat de gemeente een marktconforme
verkoopprijs voor de grond verkrijgt, de mate van duurzaamheid van het plan
wordt meegewogen in de beoordeling, en invulling wordt gegeven aan de wens
van de gemeenteraad om zoveel mogelijk ondernemingen uit de regio uit te
nodigen. Daarnaast zal de toekomstig ontwikkelaar een bouwplicht worden
opgelegd, zodat meer zekerheid zal worden verkregen dat de bouw
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-18-065677 - 170534
Offerte overdragen taak; asbestcalamiteit bij particulieren
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en advies
1. Instemmen met de offerte "uitvoeren taak: asbestcalamiteit bij particulieren"
(bijlage 1).

Op 22 mei heeft het college besloten de asbesttaak over te dragen aan de
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), met uitzondering van
asbestcalamiteiten bij particulieren. Voor deze taak was meer tijd nodig om de
organisatie hierop in te richten. Eind 2018 heeft de ODWH ons de offerte
toegestuurd.
Wat houdt deze taak in?
Asbestcalamiteiten bij particulieren kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld
een asbestbrand, asbestdump of het verlenen van bijstand als er sprake is van
losgeraakte asbestplaten als gevolg van een storm. De ODWH zal daarbij haar
rol vervullen ten aanzien van asbest. Dit houdt in dat de ODWH ervoor zorgt dat
een asbestrapportage wordt opgesteld, een sanering plaatsvindt en het asbest
op de juiste wijze wordt afgevoerd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-071781 - 171583
Openbare besluitenlijst 29 januari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst van 29 januari 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

