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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;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B. 
Marinussen, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-163736 - 389815 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 januari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 januari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165611 - 389540 

Onderwerp Voortgangsbericht Regeling Reductie Energiegebruik 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake Voortgangsbericht Regeling Reductie 
Energiegebruik vast te stellen.  

  

Samenvatting Op 23 juni 2020 werd een brief met de voucher van € 70 voor kleine 
energiebesparende maatregelen aan inwoners verzonden. In de tussentijd zijn 
lopende zaken rondom de Regeling Reductie Enegiegebruik (RRE) uitgevoerd. 
Gedurende de zomer bleek dat er minder vouchers werden gebruikt dan 
verwacht. Bij andere gemeenten bleek dat ook zo te zijn. Besloten werd dat 
vanaf het najaar 2020, in overleg met intermediair Winst uit je woning, om het 
inwoners makkelijker te maken. Dit hield in dat men via een webshop - zonder 
voorfinanciering - de voucher kon verzilveren. Deze webshop leverde de 
producten uiteraard ook thuis, waardoor deze aanvullende ‘route’ coronaproof 
was. Dit zorgde in eerste instantie voor wat meer ingediende vouchers, maar 
daarna zwakte het weer af. Door middel van bijgaande brieven bieden we 
0pnieuw de voucher (twv € 70) aan voor degenen die de eerdere voucher nog 
niet benut hebben + aanvullend aanbod (ook twv € 70) voor een gerichte LED-
inkoopactie. Voor inwoners die eerder de voucher al benut hebben, bieden we 
alleen (aanvullend) het aanbod van de gerichte LED-inkoopactie (twv € 70) aan.  
 
Het college besluit om de raadsbrief inzake Voortgangsbericht Regeling Reductie 
Energiegebruik vast te stellen en aan te bieden aan de raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164685 - 386221 

Onderwerp Advisering Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 12 februari 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agenda van de Buitengewone 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) van 12 februari 2021. 

Samenvatting Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om voor de ALV van de VNG fysiek 
bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de 
Buitengewone ALV van 12 februari 2021 digitaal te laten plaatsvinden. Op de 
agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: stand van zaken 
onderzoek jeugd, uitvoering klimaatakkoord, verantwoording uitvoering moties 
eerdere ALV-en, resolutie VNG-inzet kabinetsformatie, resolutie Digitale 
Veiligheid, begroting 2021 en invoering landelijk Tranistiearrangement 
Beschermd Wonen. Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze 
agenda van 12 februari 2021. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165484 - 388909 

Onderwerp Machtiging Belastingdienst inzake hersteloperatie toeslagenaffaire 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire 
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en 
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in 
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde 
3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde 
werkzaamheden door te verlenen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Bollenstreek (ISD) en Belastingen Bollenstreek. 

Samenvatting Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de 
kinderopvangtoeslag, ook gezinnen in Lisse. De Belastingdienst compenseert 
hen daar financieel voor, maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet 
altijd voldoende. Gemeenten gaan daarom contact zoeken met de gedupeerden, 
om hulp aan te bieden. Gemeenten mogen de gegevens van de gedupeerden 
pas ontvangen, na een machtiging van de Belastingdienst aan gemeenten. Het 
college moet een besluit nemen over deze machtiging. Voorgesteld wordt 
Akkoord te gaan met de machtiging en deze machtiging door te verlenen aan de 
ISD en Belastingen Bollenstreek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164726 - 388231 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD over effect praktijkondersteuners. 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen, 
gesteld door de VVD op 11 januari 2021 met als onderwerp 'Effect 
praktijkondersteuners';  
 
  

Samenvatting Op 11 januari heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over 
het effect van de inzet van praktijkondersteuners jeugd in het algemeen en 
meer specifiek over die van de praktijkondersteuner jeugd in Lisse. Dit naar 
aanleiding van twee onderzoeksrapporten die eind 2020 zijn verschenen. Het 
college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de vier vragen 
van de VVD.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161352 - 378968 

Onderwerp Beleidsregels coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties 2021 
Lisse 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. De Beleidsregels Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties 
2021 gemeente Lisse vast te stellen. 



besluit  
2. Voor de vaststelling van verleende subsidies en exploitatiebijdragen over 
2020 en 2021 rekening te houden met de effecten van de coronacrisis en 
maatwerk toe te passen dat kan bestaan uit: a) niet terugvorderen van subsidie 
als prestaties niet zijn geleverd mits voor het positief saldo een duidelijk doel 
bestaat, en b) voor een tekort kan een extra subsidie of exploitatiebijdrage 
worden aangevraagd. 
 
3. Voor maatschappelijke organisaties die gemeentelijk vastgoed huren, 
huurkwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2020 en in 2021 in het 
geval dat zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de 
gehuurde ruimte, dan wel dat zij vanwege de coronacrisis aantoonbaar in 
financiële nood verkeren. 
 
4. Organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren in opdracht van 
de gemeente passen kwijtschelding of huurvermindering toe in 2020 en 2021 in 
het geval hun huurders geen gebruik kunnen maken van de gehuurde ruimte 
vanwege coronamaatregelen.   
 
5. De bijgevoegde raadsbrief over deze coronasteun aan maatschappelijke 
organisaties vast te stellen. 

Samenvatting In het voorjaar van 2020 heeft de raad een steunfonds in het leven geroepen 
om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties vanwege de gevolgen van 
de coronacrisis in financiële problemen zouden raken en hun activiteiten moeten 
staken. Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor dit steunfonds. De 
regeling loopt eind 2020 af en is geëvalueerd. Omdat de coronacrisis helaas ook 
nog in 2021 effect zal hebben, besluit het college de regeling voor het 
steunfonds te verlengen en besluit het college over een aantal aanvullende 
maatregelen die maatschappelijke organisaties kunnen steunen. Dit draagt bij 
aan het in stand houden van de sociaal maatschappelijke infrastructuur en 
bereiken we dat non-profit maatschappelijke organisaties hun functie in de 
maatschappij kunnen blijven uitvoeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-165057 - 387615 

Onderwerp Beslissing op bezwaar uitsluiting deelname gevelisolatieproject Broekweg 30,32 
en 34 te Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het advies van Regionale commissie bezwaarschriften over te nemen om het 
bezwaar tegen de besluiten van 17 augustus 2020 en 4 oktober 2019 niet-
ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
2. Bezwaarmakers op de hoogte brengen van deze beslissing op bezwaar. 
3. De uitvoering van beslispunt 2 te mandateren aan de directeur van de 
Omgevingsdienst West-Holland.  
  

Samenvatting Op 30 september 2020 is er op grond van artikel 7:1 een bezwaarschrift 
ingediend tegen door de ODWH genomen besluiten van 17 augustus 2020 
(kenmerken D2020-113936 en D2020-113872) en 4 oktober 2019 (kenmerk: 
20191904550) waarin zij verdere deelname aan een gevelisolatieproject 
uitsluiten. Het bestreden besluit betreft het niet in aanmerking komen voor het, 
van overheidswege, aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen in de 
woning. Op 20 november 2020 is de Regionale commissie bezwaarschriften 
bijeengekomen. Het advies is uitgebracht op 30 november 2020. Het advies van 
de Bezwaarschriftencommissie is: “De commissie adviseert om het 
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren wegens een niet-verschoonbare 
termijnoverschrijding.”. Thans dient deze beslissing op bezwaar te worden 
vastgesteld en de ODWH te mandateren daaruitvolgende correspondentie voor 
de gemeente uit te voeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153201 - 388217 

Onderwerp Raadsbrief Voortgang integrale toegang 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'voortgang integrale toegang' vast te stellen en ter informatie 
aan de gemeenteraad te versturen. 

Samenvatting De gemeente Lisse is gestart met het realiseren van een integrale toegang voor 



het sociaal domein. Dit gaat, kort samengevat, over een laagdrempelige toegang 
waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de Jeugdwet, Participatiewet, 
schuldhulpverlening en Wet Maatschappelijke ondersteuning terecht kunnen. De 
planning is om in maart 2021 met de integrale toegang voor inwoners te 
starten. De website en centrale telefoonnummers van de integrale toegang zijn 
dan klaar om mee te gaan werken. Dat geldt ook voor de werkwijzen en de 
kantoorautomatisering. Aan het college wordt gevraagd de bijgevoegde 
raadsbrief vast te stellen, zodat de raad geïnformeerd wordt. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164300 - 388015 

Onderwerp Advies PHO Economie en Leefomgeving 3 februari 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
(PHO) Economie en Leefomgeving 3 februari 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 3 februari 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en 
Jeugd via Microsoft Teams plaats. Het college wordt geadviseerd in te stemmen 
met de adviezen die in bijlage 2 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164932 - 387114 

Onderwerp Raadsbrief Toegankelijkheid kieslocaties Tweede Kamerverkiezingen 2021 

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

Afdeling TM Burgerzaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake Toegankelijkheid kieslocaties Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 vast te stellen. 

Samenvatting Op 1 januari 2019 is een wijziging van de Kieswet in werking getreden: 
- Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat alle in de gemeente 
aangewezen 
  stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers 
met 
  lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen 
uitbrengen. 
- Als burgemeester en wethouders hier niet aan voldoen informeren zij de 
gemeenteraad 
  over de reden hiervoor 
 
Met deze raadsbrief stellen wij de gemeenteraad op de hoogte van de huidige 
situatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164637 - 386020 

Onderwerp Raadsbrief Analyse uitgaven PGB Jeugd 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Analyse uitgaven PGB Jeugd 2020 vast te stellen.  
  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
uitgaven Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd over 2020. In de commissie 
Maatschappij en Financiën van 18 november zijn hierover vragen gesteld. De 
belangrijkste oorzaken van de overschrijding van de begroting zijn: de sluiting 
van het speciaal onderwijs tijdens de eerste lockdown, voorkomen van 
schooluitval en voorkomen van crisis als gevolg van budgetplafonds bij 
zorgaanbieders.   
 
  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042737 - 385293 

Onderwerp gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Visserkade 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Het bestemmingsplan Visserkade met de digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0553.bpdorpvisserkade-vax3 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het op 16 september 2020 door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan. 
 
  

Samenvatting De gemeenteraad van Lisse heeft op 16 september 2020 het 
bestemmingsplan “Visserkade” met identificatienummer 
NL.IMRO.0553.bpdorpvisserkade-vax1 vastgesteld. 
Tegen het besluit is door een partij beroep in gediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelet op dit beroep wordt de raad  
voorgesteld om, hangende het beroep, een zogenaamd herstelbesluit te nemen. 
Daarbij zal in de toelichting van het bestemmingsplan de bezonningsstudie als 
bijlage komen te vervallen en in de regels van het bestemmingsplan het woord 
'aanduidingsvlak' worden vervangen voor ‘aanduidingsvlakken’.  
Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan 
Visserkade gewijzigd vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


