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Status Definitief 

Openbaar Ja 

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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-222002 - 489734 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 november 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De concept openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 november 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-221576 - 489100 

Onderwerp Stand van zaken toeslagenaffaire 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief 'stand van zaken toeslagenaffaire' vast te stellen. 

Samenvatting Voor het zomerreces heeft de raad gevraagd of zij regelmatig geïnformeerd kan 
worden over de stand van zaken rondom de afwikkeling van toeslagenaffaire. In 
de raadsbrief wordt de rol van de gemeente in het proces toegelicht en de lokale 
situatie in Lisse beschreven. In de periode tot 9 september 2021 hebben 20 
gezinnen uit Lisse zich gemeld bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde. Al 
deze gezinnen zijn door de gemeente gebeld met een hulpaanbod. Uit de 
gesprekken met de gezinnen kwam naar voren dat zij een moeilijke tijd achter 
de rug hebben. Toch hebben de meeste gezinnen geen hulpvraag meer en 
hebben zij hun leven aardig op de rit. 
Voorgesteld wordt de raadsbrief 'stand van zaken toeslagenaffaire' vast te 
stellen en aan de raad te sturen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-206683 - 462245 

Onderwerp Vaststellen inhoud LIOR 2022 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) 2022 vast te stellen. 

Samenvatting De vernieuwde Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een online 
toegankelijk handboek, waarin eenvoudig alle eisen te vinden zijn die gesteld 
worden aan ontwikkelingen in de openbare ruimte. De LIOR is eenvoudig uit te 
breiden en vormt een stevige basis voor het opnemen en inpassen van 
bijvoorbeeld eisen met betrekking tot duurzaamheid. 
Er wordt in Lisse al langer gebruik gemaakt van een LIOR voor het opstellen van 



programma's van eisen voor projecten met een civieltechnische component. Dit 
is met name van belang voor de inrichting van de buitenruimte. De inhoud van 
de bestaande LIOR is samen met de LIOR's van Hillegom en Teylingen leidend 
geweest bij het samenstellen van de nieuwe LIOR. 
Waar mogelijk is de inhoud geharmoniseerd en aangevuld, op basis van 
bestaand beleid. Het samenstellen van de inhoud van de vernieuwde LIOR is nu 
afgerond en door deze inhoud vast te stellen in het college van Lisse zijn de 
eisen in de Programma's van Eisen (PvE's) op basis van de LIOR bindend. Het 
college besluit de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) 2022 vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


