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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. 
Prins, secretaris;Mevr. R. Austie, wethouder;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-256110 - 588245 

Onderwerp 2e Begrotingswijziging 2023 'Naar een structureel evenwicht' 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Begrotingswijziging 2023 Lisse. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 

wordt voorgesteld om 

            1. de 2e Begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 

Samenvatting De Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is opgebouwd uit drie 
stukken. Het eerste stuk is de Programmabegroting 2023-2026, die eind 
september 2022 aan de raad is aangeboden. In deze begroting zijn 
meegenomen de gevolgen van de Kadernota 2023-2026, de uitkomsten van de 
Meicirculaire 2022 en autonome ontwikkelingen. In de 1e Begrotingswijziging 
2023 is het raadsakkoord van Lisse financieel vertaald in de begroting. Als 
laatste wordt 2e Begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeenteraad ter 
vaststelling, waarmee begroting 2023 en dat deze structureel in evenwicht 
gebracht om te voldoen aan het wettelijk kader voor financieel toezicht. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275105 - 585061 

Onderwerp Evaluatie afvalbeleid Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Evaluatie afvalbeleid Lisse" vast te stellen. 

Samenvatting Vooruitlopend op het nieuw op te stellen beleid is in Lisse een korte evaluatie 
van het afgelopen beleid gedaan in Lisse. De inzichten die hieruit naar voren zijn 
gekomen vormen de basis voor het nieuw op te stellen beleid wat begin 2023 
aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het college besluit de raadsbrief 
"evaluatie afvalbeleid Lisse" vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275282 - 585537 

Onderwerp Raadsbrief Evaluatie ISG 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief inzake de Evaluatie van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) 2016 vast te stellen.  

Samenvatting In de Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Ruimte Duin- en 
Bollenstreek is de evaluatie en actualisatie van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) naar een Duurzame Greenport opgenomen als 



topprioriteit. Er is een bestuurlijke opdracht opgesteld voor een gezamenlijke 
evaluatie van de ISG 2016. In deze evaluatie worden de doelen en instrumenten 
van de ISG onderzocht.  
 
Op 5 juli jl. is de gemeenteraad door een raadsbrief geïnformeerd over de 
bestuurlijke opdracht voor de Evaluatie van de ISG 2016. In de raadsbrief is 
aangegeven dat de raad na de zomer meer informatie zou krijgen over de 
aanpak, het proces en de betrokkenheid van verschillende partijen bij de 
evaluatie. Bureau Wing uit Wageningen is inmiddels van start gegaan met het 
uitvoeren van een beleidsanalyse, een landschapsanalyse en het uitzetten van 
een online enquête voor raadsleden en stakeholders. In het najaar volgen 
interviews en werksessies met verschillende partijen. 
 
Het college besluit de raadsbrief vast te stellen en aan de raad ter informatie 
aan te bieden. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256110 - 587830 

Onderwerp Raadsbrief 'Uitkomsten Septembercirculaire 2022' 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Uitkomsten Septembercirculaire 2022' voor de 
gemeente Lisse vast te stellen. 

Samenvatting Het college van B&W van Lisse heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds ontvangen. 
In die circulaire staan de financiële gevolgen voor de gemeenten. Het 
Gemeentefonds is hun grootste inkomstenbron. De inkomsten van Lisse stijgen. 
Dat komt door de stijgende inflatie, bijdragen voor de energietoelage, 
verrekening van het BTW-compensatiefonds en bijdragen voor invoering van de 
Omgevingswet. Het college informeert in de raadsbrief 'Uitkomsten 
Septembercirculaire 2022' de gemeenteraad over de financiële wijzigingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275198 - 585245 

Onderwerp Rapportage project sturing en samenwerking GR KDB 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de zienswijze op het projectplan Sturing en 
Samenwerking GR KDB 2022 en Toelichting Inrichting Governance.  

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek heeft 1 januari 2022 opdracht gegeven voor het project Sturing en 
Samenwerking GR KDB 2022. De projectleider kreeg de opdracht om na te gaan 
op welke wijze de sturing en samenwerking in het samenwerkingsverband 
gemeenten en Provalu kunnen worden versterkt. Dit heeft geleid tot twee 
producten, de rapportage Sturing en Samenwerking GR KDB en de Toelichting 
inrichting Governance. Governance is van herkomst een Engelstalig begrip, dat 
duidt de wijze van besturen en de gedragscode bij het toezicht op organisaties. 
Het inmiddels afgeronde projectplan en daarbij behoren de toelichting op de 
governance is 18 oktober 2022 voorgelegd aan het college. Het college heeft 
ingestemd met beide stukken.  
Doel van het project is het optimaliseren van de samenwerking tussen 
deelnemende gemeenten en uitvoeringsorganisatie Provalu en de 
doorontwikkeling van Provalu van een voormalig SW-bedrijf naar een 
toekomstbestendig Sociaal ontwikkelbedrijf. Provalu helpt in de Duin- en 
Bollenstreek mensen op weg, die moeite hebben om zelfstandig een plek op de 
arbeidsmarkt te vinden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-256110 - 583106 

Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2023 'Vertaling raadsakkoord naar begroting' 



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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2023 Lisse. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 

wordt voorgesteld om 

            1. de 1e Begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 

Samenvatting De Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is opgebouwd uit drie 
stukken. Het eerste stuk is de Programmabegroting 2023-2026, die eind 
september 2022 aan de raad is aangeboden. In deze begroting zijn 
meegenomen de gevolgen van de Kadernota 2023-2026, de uitkomsten van de 
Meicirculaire 2022 en autonome ontwikkelingen. Via deze 1e Begrotingswijziging 
2023 is het raadsakkoord van Lisse financieel vertaald in de begroting. Deze 
wordt tegelijk met de 2e Begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de 
gemeenteraad ter vaststelling. Gezamenlijk zorgen deze begrotingswijzigingen 
ervoor dat het raadsakkoord wordt opgenomen in de begroting 2023 en dat deze 
structureel in evenwicht gebracht om te voldoen aan het wettelijk kader voor 
financieel toezicht. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


