
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 29 november 2022 

 
 

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-22-283458 - 600366 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse 22 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 22 november 2022 vast te stellen 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239653 - 597161 

Onderwerp Raadsbrief Ambitieovereenkomst wonen + welzijn + zorg HLT 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief inzake de ondertekening van de Ambitieovereenkomst wonen + 
welzijn + zorg HLT vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft op 8 november de Ambitieovereenkomst wonen + welzijn + 
zorg HLT vastgesteld. In het collegebesluit is als vervolgstap opgenomen dat de 
raad wordt geïnformeerd na ondertekening van de Ambitieovereenkomst. Op 14 
november 2022 hebben portefeuillehouders R. Austie en J.A.C. Langeveld 
namens de gemeente Lisse de Ambitieovereenkomst getekend. De raadsbrief is 
opgesteld om de raad te informeren, de raad ontvangt daarbij ook een afschrift 
van de Ambitieovereenkomst. Het college besluit om de raadsbrief inzake de 
ondertekening van de Ambitieovereenkomst wonen + welzijn + zorg HLT vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280741 - 597040 

Onderwerp (L) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 2 december 2022 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agendapunten van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 2 december 2022. 

Samenvatting Op 2 december 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. Deze Najaars ALV is in de 
Jaarbeurs in Utrecht (Beatrixgebouw) en maakt deel uit van de bredere 
Bestuurdersdag, die voor het eerst sinds lange tijd weer als fysieke ontmoeting 
wordt georganiseerd. Op de agenda staan onder andere de volgende 
voorstellen: VNG jaarplan 2023, integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief 
Leven Akkoord, Hervormingsagenda Jeugd, geschillencommissie sociaal domein, 
standaardisering contracten jeugd, beschikbaarstelling Wmo gegevens voor 
onderzoek en groeiraming, vaststelling principes voor de digitale samenleving, 



verantwoording uitvoering moties ALV 29 juni 2022 en de invulling vacatures in 
VNG bestuur en commissies. Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen 
over deze ALV. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


