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Voorwoord
Trots presenteren we het raadsakkoord 2022-2026 ‘Samen voor Lisse’. In mei
2022 is onder leiding van Nieuw Lisse door de vertegenwoordigers van de
partijen gewerkt aan het formuleren van een raadsakkoord, waarin de koers
voor de komende jaren is vastgelegd. Het is de eerste keer dat dit op deze
wijze gebeurt. Wij hebben vertrouwen in deze manier van werken. Het zal ons
de ruimte en de nodige slagkracht bieden om samen met Lissese inwoners,
ondernemers en organisaties, maatschappelijke opgaven te realiseren en
verder te bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp.

Namens alle partijen uit de gemeenteraad van Lisse
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Waarom een raadsakkoord?

opgenomen in de samenwerkingsagenda. We geven

De politieke partijen in Lisse willen meer binding met in-

het college van burgemeester en wethouders

woners. We zien het raadsakkoord als middel om meer

opdracht met deze onderwerpen aan de slag te

tijd vrij te maken voor contact met inwoners en het

gaan en inwoners, ondernemers, organisaties en

betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties

ketenpartners bij de realisatie van maatschappelijke

bij beleid en uitvoering. Door aan de voorkant kaders te

opgaven te betrekken. Het betreft veelal de uitvoering

stellen in een raadsakkoord, verwachten we als raads-

van meerjarige beleidskaders, zoals bijvoorbeeld

leden ons beter op hoofdlijnen te kunnen concentreren

het Woonprogramma, de Omgevingsvisie, de

en daarmee minder tijd te hoeven besteden aan verga-

Mobiliteitsvisie, de Maatschappelijke Agenda, de notitie

deren in het gemeentehuis. Het inhoudelijk debat ter

Toekomstbestendig begroten, de Regionale en Lokale

voorbereiding op de besluitvorming in de gemeente-

Energiestrategie en de Transitievisie warmte. De raad

raad blijft bestaan, naast andere vormen van dialoog

controleert de uitvoering van beleid en proces op

en overleg. Maar we denken dat het nog beter kan. We

hoofdlijnen. De controle van beleid vindt plaats via

gebruiken de tijd die we winnen om lastige kwesties met

de reguliere beleidscyclus (voortgangsrapportages,

voorrang op te pakken en beperken het opstellen van

evaluaties) en de financiële verantwoordingscyclus.

nieuw beleid en beleidsregels, behalve waar het wettelijk

Belangrijk aandachtspunt vormt de uitvoering van

verplicht is. We gaan meer naar buiten, meer op locatie,

taken door gemeenschappelijke regelingen. Het college

meer op werkbezoek en zullen ook in deze raadsperiode

informeert de raad actief als bestuur en uitvoering van

aandacht besteden aan participatie en de toepassing

beleid daartoe aanleiding geeft. De raad maakt zo nodig

van het BOB-model (Beeldvormend, Oordeelsvormend,

gebruik van zijn vragenrecht.

Besluitvormend) bij belangrijke zaken die zich hiervoor
lenen.

Ontwikkelagenda
Er zijn ook onderwerpen waarover we het als

Proces en opbouw raadsakkoord

fracties binnen de gemeenteraad niet op voorhand

In dit raadsakkoord is de koers vastgelegd voor de

eens zijn. We vragen het college hierop voorstellen

bestuursperiode. Vanuit de verkiezingsprogramma’s zijn

voor te bereiden met verschillende scenario’s of

overeenkomsten en verschillen tussen politieke partijen

keuzemogelijkheden op basis waarvan de raad een

in het raadsakkoord opgenomen. Deze zijn zo concreet

keuze kan maken over de te volgen koers.

mogelijk geformuleerd, zodat de opdracht van de raad

Inleiding
6

aan het college van burgemeester en wethouders in de

Speerpunten beleid

komende bestuursperiode helder is. Het proces van de

Naast een nieuwe manier van werken richten we

collegevorming verliep parallel aan de ontwikkeling van

ons in de komende periode vooral op het op orde

het raadsakkoord en werd begeleid door een externe

brengen van de gemeentelijke financiën, de uitvoering

formateur. Het raadsakkoord bestaat uit twee delen:

van maatschappelijke opgaven in het fysiek en

de samenwerkingsagenda en de ontwikkelagenda.

sociaal domein: bouwen en wonen, mobiliteit, de

Opdrachten waarover we het inhoudelijk eens zijn,

implementatie van de Omgevingsvisie, de lokale

zijn in dit document vormgegeven in groene kaders.

energietransitie, klimaatadaptatie en het uitvoeren van

Opdrachten waar we nog van mening verschillen zijn

de Maatschappelijke Agenda.

vormgegeven in blauwe kaders.
Over twee jaar evalueren we de uitvoering van het

Samenwerkingsagenda

raadsakkoord. We gaan vol energie samen aan de slag

De onderwerpen waarover we het eens zijn, zijn

voor de toekomst van Lisse.

7

Raadsakkoord gemeenteraad Lisse 2022-2026 ‘Samen voor Lisse’

Bestuur

directe woonomgeving. Bij deze besluiten nodigen

In deze bestuursperiode blijft Lisse zelfstandig.

we de inwoners en andere direct betrokkenen uit om

Wij doen ons werk in het belang van alle Lissers en

via participatie mee te denken en waar mogelijk mee

werken daarom aan een verbetering van de relatie

te beslissen over de richting die de gemeente volgt.

tussen inwoners en bestuur. Dat doen we onder meer

Daarbij hebben we oog voor de meerderheid van onze

door een open houding en een gastvrije ontvangst in

inwoners die zich ‘stil’ houdt. Deze zoeken we actiever

het gemeentehuis. Het gemeentehuis is van en voor de

op. We wegen zorgvuldig af welke participatievorm

inwoners van Lisse.

wordt gekozen en zorgen ervoor dat voor de
deelnemers duidelijk is welke verwachtingen zij kunnen

De gemeente Lisse heeft een dienstverlenende

hebben van het traject en wat de gemeente met de

houding ten opzichte van inwoners en ondernemers.

uitkomsten doet. Soms is het onmogelijk om iedereen

We werken integer en communiceren duidelijk, helder

blij te maken en moet de raad zelf keuzes maken. We

en transparant over het eigen handelen en alles wat

benutten de kennis en het enthousiasme vanuit de

inwoners, ondernemers en instellingen aangaat.

samenleving en organiseren meer openbare informatieen discussieavonden.

We vinden transparantie in besluitvorming belangrijk
en stimuleren dat politiek nieuws vanuit de commissie-

We geven waar mogelijk meer ruimte voor

en raadsvergaderingen structureel in de huis-aan-

lokale initiatieven die plaatsvinden in het kader

huisbladen en op social media wordt opgenomen.

van de Omgevingswet. De initiatiefnemers zijn

De doelen uit het raadsakkoord verwerken we in een

dan verantwoordelijk voor de participatie met

programmabegroting met meetbare doelstellingen.

belanghebbenden. De gemeente blijft scherp op de
kwaliteit van participatieprocessen. We nemen bij

We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner

participatie een lerende houding aan door te werken

in de regio en blijven de uitvoering van taken

met voorbeeldprojecten. Deze participatie vindt plaats

door gemeenschappelijke regelingen en

binnen de door de raad vastgestelde kaders. De raad

samenwerkingsverbanden waarin wij deelnemen

stelt daartoe per project een startnotitie vast, waarin

kritisch volgen.

helder is aangegeven wat de (proces)kaders zijn, wat
het niveau van participeren van betrokkenen is (samen
denken, samen doen), hoe het proces is ingericht,

Het college heropent de receptie/balie bij de
ingang van het gemeentehuis.

v

welke vormen en middelen daarvoor worden ingezet
en wat de planning is. Zo kunnen verwachtingen
beter worden gemanaged. Soms wordt een groot

Realisatie uiterlijk derde kwartaal 2022

participatietraject opgezet, een andere keer zal de
participatie kleinschaliger zijn. Daarbij gebruiken we

Bestuur en
samenleving
8

onder meer openbare informatie- en discussieavonden,
In 2023 bestaat Lisse 825 jaar. Omdat we trots zijn op

burgerplatforms en digitale inspraakmogelijkheden.

ons dorp en onderlinge verbinding tussen inwoners

We bereiken op die manier een zo divers mogelijke

stimuleren, vieren we dat jubileum met activiteiten voor

doelgroep, om ieders inbreng mee te kunnen wegen in

alle Lissers.

de besluitvorming. De gemeenteraad neemt vervolgens
een besluit door een algemene belangenafweging te

Participatie

maken. De doelstellingen uit het raadsakkoord spelen

De gemeente besluit over zaken die inwoners van

daarbij een belangrijke rol.

Lisse kunnen raken, als het bijvoorbeeld gaat om hun
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We maken structureel meer tijd vrij voor gesprek en

begrotingsjaar en het nieuwe begrotingsjaar.

overleg met inwoners, ondernemers en organisaties

h Direct begroten door interne verrekeningen en

binnen Lisse. In de vergaderwijze zal ruimte worden

bijdragen vanuit reserves zoveel mogelijk te mijden.

gemaakt voor toepassing van dit zogeheten BOB-

Intergemeentelijke samenwerking

gemeenschappelijke regelingen kritisch en vragen we

De gemeente Lisse werkt samen met gemeenten

de regelingen waar mogelijk te besparen op uitvoering.

en andere overheden in een groot aantal

Een aantal regelingen volgen we via het instellen

samenwerkingsverbanden. Eén van de belangrijkste

van expertteams, die regelmatig overleg voeren met

model, met een Beeldvormende, Oordeelsvormende

Dit beleid zullen we verder implementeren en uitvoeren.

samenwerkingen is HLTsamen, de ambtelijke

vertegenwoordigers van de regeling. De expertteams

en Besluitvormende fase. De gemeenteraad ontwikkelt

We werken daarbij toe naar structureel 1 procent meer

fusieorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en

adviseren de raadscommissie over onder meer de

spelregels die de nieuwe werkwijze ondersteunen. Na

baten dan lasten voor investeringen en het oplossen van

Teylingen. We blijven in deze samenwerking inzetten

inhoudelijke ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke

twee jaar evalueren we deze manier van werken.

knelpunten, een solvabiliteit van minimaal 10 procent

op verbetering van de kwaliteit, het kostenniveau

regeling en de financiële stukken.

en een bodem in de algemene reserve van minimaal 2

en harmonisatie van beleid. We blijven voorstander

procent van de hoogte van de algemene uitkering.

van het vormen van één rekenkamer voor de drie

De burgemeester bereidt in samenspraak
de raadswerkgroep Participatie een
Rol met
gemeenteraad
participatieverordening voor en legt deze ter
besluitvorming voor aan de raad. Daarnaast
onderzoekt de burgemeester wat er nog meer
nodig is om participatie vorm te geven.

v

gemeenten. De afstemming over bovengemeentelijke
We kijken kritisch naar onze uitgaven en daar moeten

onderwerpen (zoals het plaatsen van windmolens)

keuzes in gemaakt worden. De uitgangspunten zijn dat de

tussen de gemeenteraden binnen HLT wordt verbeterd.

gemeentelijke lasten alleen trendmatig verhoogd worden

Ook met andere gemeenteraden en de provincie

en een extra verhoging van de OZB pas de laatste optie is

intensiveren we het contact en de samenwerking, zoals

om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.

bij de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Verder

Besluitvorming tweede kwartaal 2023

heeft de samenwerking met de Haarlemmermeer
Bij overheveling van taken of nieuwe taken die het Rijk

en Noord-Holland prioriteit, onder meer vanwege de

bij de gemeenten neerlegt, moeten ook voldoende

ontwikkelingen rond Lisserbroek.

Rol gemeenteraad

financiële middelen ter beschikking staan. Lisse zal

De gemeenteraad heeft een kaderstellende,

dit geluid laten horen zolang het nodig is, ook in

We volgen het werk dat de samenwerkingsverbanden

volksvertegenwoordigende en controlerende rol.

samenwerking met andere gemeenten.

voor Lisse uitvoeren en hebben oog voor de

De gemeenteraad controleert het college in de

democratische legitimatie. Mede vanwege de financiële

uitvoering van de taken, op basis van monitoring en

positie van Lisse volgen we de begrotingen van de

rapportages die het college aan de gemeenteraad
stuurt en de verdere informatie die de collegeleden
delen. Het college onderzoekt hoe naast monitoring
en rapportages aan de gemeenteraad wordt
teruggekoppeld.

Financiën
De financiële positie van de gemeente Lisse is niet
rooskleurig. In de afgelopen jaren is gewerkt aan een
beleid rond toekomstbestendig begroten. We voeren
het vastgestelde beleid ‘Toekomstbestendig begroten’
uit. Goed en transparant schatkistbeheer, dat in de

De gemeenteraad en het college
zetten in op het versterken van het
bestuurlijk opdrachtgeverschap richting
gemeenschappelijke regelingen die taken voor
ons uitvoeren. De aandacht gaat uit naar de
taken, efficiëntie in de uitvoering en de kosten
daarvan, waaronder de kosten voor externe
inhuur en onderzoek. Daarbij ligt een rol voor
het college om dit in te brengen in de besturen
van de gemeenschappelijke regelingen. Er
ligt ook een rol voor de expertteams en de
gemeenteraad om deze onderwerpen mee te
nemen in gesprekken met andere raden.

v

Raadsperiode 2022-2026

Het college stelt een bestuurlijke opdracht op
om te komen tot een financieel evenwicht en
een structureel sluitende begroting voor 2023.
Hierin neemt zij de mogelijkheid op naar extra
inkomstenbronnen, zoals fondsen en subsidies
van andere partners en medeoverheden. We
vragen het college het verkrijgen van fondsen
en subsidies bij een subsidioloog te beleggen.
Het college krijgt de opdracht om met de
uitkomsten van de bestuurlijke opdracht het
gesprek te voeren met de provincie over het
verscherpt toezichtskader.

v

Derde en vierde kwartaal 2022

basis stoelt op drie belangrijke strategieën:
h Structureel evenwicht tussen baten en lasten
waardoor er gestuurd wordt op de meerjarenraming.
Het politieke en bestuurlijke gesprek richt zich meer
op de middellange termijn en de inhoud van beleid
waaronder het voorzieningenniveau.
h Voldoende financiële armslag voor incidentele

Het college brengt de gevolgen van het
afschaffen van de hondenbelasting in kaart.

v

Vierde kwartaal 2023

tegenvallers en schommelingen gedurende het
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Woonoverlast kan zich voordoen in verschillende
vormen. Bij een burenruzie kunnen partijen worden
verwezen naar een bemiddelaar. Wanneer er sprake
is van een ernstiger vorm van overlast, kan dit
veel onrust veroorzaken in de buurt. In dergelijke

Het college werkt de aanbevelingen uit het
rapport van de rekenkamercommissie over
informatieveiligheid uit in een plan van aanpak.

v

Derde/vierde kwartaal 2022

gevallen grijpen instanties als politie, gemeente en
wanneer van toepassing de woningcorporatie tijdig
en effectief in. Dat gebeurt zeker ook als het gaat om
drugsgerelateerde overlast.

Preventie van ongewenste situaties
Voorkomen is beter dan genezen. Door in te zetten
op preventie voorkomen we zoveel mogelijk dat
mensen te maken krijgen met ongewenste situaties als

De burgemeester stelt een nieuw
Veiligheidsbeleid op volgens het BOB-model.
Voor het bepalen van de speerpunten vindt een
breed overleg plaats met de politie en andere
partners uit de veiligheidsketen. Het thema
cybercriminaliteit verdient hierin blijvend
aandacht.

v

woninginbraken. Inzet op preventie betekent ook minder
benodigde inzet van politie achteraf. De keurmerken
‘Veilig wonen’ en ‘Veilig ondernemen’ zijn hierbij
belangrijke hulpmiddelen en worden blijvend onder de
aandacht gebracht.
Ter bewustwording van risico’s en gevaren voert de

Vierde kwartaal 2023

gemeente een gesprek met inwoners over preventie en
veiligheid.

Veiligheid

Voor de zichtbaarheid van de politie, blijvende inzet

Veiligheid voor inwoners en ondernemers is een

op de benoemde speerpunten en daarnaast om hulp

groot goed. De realiteit is dat deze veiligheid op vele

te kunnen bieden in allerlei situaties is van belang

manieren kan worden bedreigd, zowel digitaal en online

dat de capaciteit en formatie van de wijkagenten op

als in de openbare ruimte en ook in de privésfeer.

orde is en minimaal voldoet aan de richtlijnen van de
Nationale Politie van tenminste 1 wijkagent per 5.000

De burgemeester legt een veiligheidsjaarplan
voor aan de gemeenteraad, waarin voor het
betreffende jaar de inzet van hulpdiensten
en boa’s en de samenwerking met de
veiligheidspartners, de doelen rond de
speerpunten uit het Veiligheidsbeleid worden
uitgewerkt en de bereikte resultaten worden
geëvalueerd.

Risico- en crisisbeheersing
De afgelopen jaren heeft de gemeente zich fors ingezet
voor de crisisbeheersing omtrent de coronapandemie
en de opvang van vluchtelingen. De capaciteit en
kwaliteit van onze crisisorganisatie vragen blijvende
aandacht waarbij een breed palet van crisistypen de

Veiligheidsbeleid: ondermijning, cybercrime,

inwoners. We vragen de politie aandacht te hebben

(woon)overlast, jeugd

voor preventie en de aanpak van cybercrime.

De afgelopen jaren heeft Lisse ingezet op onder

De politie werkt samen met de gemeentelijke boa’s

wateroverlast. We hebben aandacht nodig voor hoe

meer de aanpak van ondermijning via intensieve

(buitengewoon opsporingsambtenaar). Door diverse

te handelen in geval van crisis en aandacht voor

samenwerking met de politie en met inzet

omstandigheden is er steeds minder politie op straat.

Informatieveiligheid

van meldingen uit de samenleving. Dat dit zijn

In Lisse is dat niet anders en worden steeds meer taken

Onze samenleving en organisatie zijn in grote mate

vruchten afwerpt is ook landelijk opgemerkt en via

door de boa’s opgepakt. Gezien de kleine formatie voor

afhankelijk van de beschikbaarheid van systemen.

verschillende publicaties als voorbeeld genoemd

boa’s in Lisse staat dit onder druk.

Daarbij groeit de uitdaging om deze systemen te

v

Jaarlijks

focus verdienen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld
grote branden, incidenten maar ook anticipatie op

beheersende maatregelen om crisis te voorkomen.

beschermen tegen bedreigingen van buiten af.

voor andere gemeenten. Tegelijkertijd geven deze
resultaten een impressie van de criminaliteit die

Een ander benoemd speerpunt is digitale criminaliteit

Daarom werken we hard aan de digitale weerbaarheid

ook in Lisse aan de orde van de dag is en bestreden

of cybercrime. De nadruk ligt op preventie, door

binnen de gemeente en het doorontwikkelen van

dient te worden. De aanpak van ondermijning blijft

doorlopende actieve voorlichting aan met name meer

informatiebeveiliging om zo onze systemen en

een belangrijk speerpunt, de samenwerking met

kwetsbare groepen als minder digitaal vaardigen,

gegevens veilig en beschikbaar te houden.

politie, openbaar ministerie, de belastingdienst en

ondernemers en jongeren.

ondernemersverenigingen wordt daarom voortgezet.
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Wonen en bouwen
De schatting is dat tot 2030 ruim 1000 huizen
bijgebouwd moeten worden in Lisse om te voldoen
aan de vraag. Deze raadsperiode zetten we daarom
in op de realisatie van starterswoningen en op
doorstroom. Om doorstroom te bevorderen worden
er meer huizen gerealiseerd voor senioren, zodat de
woningen die zij achterlaten kunnen worden bewoond

Het college bereidt een voorstel over
hoogbouw in Lisse voor via het ‘BOB-model’:
h Beeldvorming: werkbezoek aan potentiële
hoogbouwlocaties
h Oordeelsvorming: discussienotitie
hoogbouw en ruimtelijke kwaliteit
h Besluitvorming: raadsvoorstel kaders voor
hoogbouw (gebiedsgerichte invulling van
ruimtelijke kwaliteit)

door gezinnen. We hebben aandacht voor langer
zelfstandig thuis in een eigen woning wonen en de

v

Eerste kwartaal 2023

daarbij behorende voorzieningen. Ook voor andere
eenpersoonshuishoudens worden meer woningen
gebouwd. Het college toetst nieuwbouwplannen
en aanwijzing van woningbouwlocaties standaard
aan de Omgevingsvisie. Bij de ontsluiting van
nieuwbouwlocaties worden alle vormen van vervoer
meegenomen.

Het college bereidt een voorstel voor hoe zij
versnelling aan kan brengen in de realisatie
van (tijdelijke) woningen. Daarbij wordt het
college opgeroepen ‘out of the box’ te denken,
zoals bijvoorbeeld het bouwen van (tijdelijke)
woningen binnen de rode contouren en
geluidscontouren en daarin mee te nemen
alternatieve vormen van wonen.

v
Het college besteedt bij de uitvoering van
het woonprogramma blijvend aandacht aan
het realiseren van starterswoningen en
seniorenwoningen.

v

Doorlopend

Het college bereidt een voorstel voor over
opkoopbescherming bij bestaande woningen.

v

Tweede kwartaal 2023

Het college bereidt bij de evaluatie van het
woonprogramma een voorstel voor over de
percentages sociale woningbouw, middelduur
en vrije sector. Hierbij betrekken zij de
resultaten uit de woningbouwmonitor.

v

Vierde kwartaal 2024

Besluitvorming eerste kwartaal 2023

Lisse kent een beperkt aantal locaties waar nog
bouwmogelijkheden zijn, buiten de locaties die nu al

Ruimtelijk
Domein
14

Het college organiseert een themabijeenkomst
over ‘Hoe groot mag Lisse worden?’. Vragen
die daar aan de orde komen zijn o.a. 'wat kan
Lisse dragen qua voorzieningenniveau en
ontsluiting in relatie met de kwaliteit van het
woon- en leefklimaat?’

v

ontwikkeld worden. De entrees van het dorp aan de
Heereweg/Vennestraat en Westelijke Randweg/
Heereweg worden onderzocht als mogelijke
bouwlocaties. Waar dat kan en past binnen het dorpse
karakter van Lisse, wordt ook de hoogte in gebouwd om
efficiënt met de beschikbare grond om te gaan en

Vierde kwartaal 2022

zoveel mogelijk woningen te realiseren. Binnen het
woonmilieu van Lisse wordt maximaal gebruik gemaakt
van stedenbouwkundige mogelijkheden voor meer
hoogbouw in het dorp en het centrum van Lisse.
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Lisse toegewezen. Daarbij houden we ook andere

Openbare ruimte en groen

doelgroepen, zoals spoedzoekers, in het oog. We

Meer groen in de openbare ruimte geeft niet

willen voorkomen dat huizen worden opgekocht

alleen een fijne leefomgeving, het werkt ook

door beleggers of investeerders. Mensen die een

temperatuurverlagend. Dat geldt ook voor de tuinen

nieuwbouwhuis kopen, gaan er zelf in wonen.

en daken van de huizen van onze inwoners. We blijven

Startersleningen blijven beschikbaar, zodat een

inzetten op het voorkomen van bestrating en het

koopwoning bereikbaar blijft voor hen die geen

vervangen van bestrating door beplanting. We juichen

koopwoning achterlaten.

groene daken toe.

Mensen die tijdelijk in Lisse wonen en werken,

Bij het beheer van het openbaar groen speelt

zoals arbeidsmigranten, verdienen goede en veilige

biodiversiteit en klimaatadaptatie een grote rol.

huisvesting. De gemeente wijst gebieden aan waar

Daarbij zetten we het huidige beleid uit het

onder voorwaarden huisvesting voor deze doelgroep

Groenbeheerplan voort.

kan worden gerealiseerd. We volgen de commissieRoemer wat betreft de scheiding van ‘bed en brood’. Er
is landelijk en regionaal veel in beweging. We volgen de
ontwikkelingen en zetten tot dan toe het huidige beleid
voort. Als er meer duidelijkheid is over regelgeving en
de rol van de gemeente, gaat het college hierover in

Het college stelt een rapportage op over de
voortgang van het Groenbeheerplan.

v

Derde kwartaal 2023

gesprek met de gemeenteraad. Mocht er aanleiding zijn
het huidige beleid te wijzigen, dan komt het college met
een voorstel en advies aan de gemeenteraad.
We houden daarbij rekening met de ruimtelijke kwaliteit

Waar mogelijk worden voor herontwikkeling geschikte

in brede zin, sociale cohesie, klimaatadaptatie en

panden aangekocht. Waar dat niet kan, ontwikkelen we

voorzieningen.

instrumenten en zetten deze in om eigenaren aan te
zetten tot ontwikkeling van de panden of percelen.
De winkelruimte in het kernwinkelgebied wordt niet aan

Het college ontwikkelt een gebiedsaanpak
voor de entrees van Lisse in combinatie met
woningbouw en de omgeving. De entrees
van het dorp zijn voor bezoekers de eerste
‘kennismaking’ met Lisse. Onderwerpen die
hierbij aan de orde komen: welke aanblik willen
we geven? Welk soort woningbouw is mogelijk
op die locaties?

v

Start eerste kwartaal 2023

Het college ontwikkelt een vervolg op de
integrale aanpak arbeidsmigranten.

v

Het college bereidt de evaluatie van het
Groenbeheerplan voor ten behoeve van
besluitvorming door de gemeenteraad.

v

Derde kwartaal 2025

Vierde kwartaal 2022

het bestand onttrokken.

Om de perioden van droogte en hevigere regenbuien
als gevolg van klimaatverandering op te kunnen
vangen, wordt een waterbeheersplan opgesteld. Bij

Het college ontwikkelt (juridische)
mogelijkheden voor het versnellen van de
herontwikkeling van leegstaande panden van
derden.

v

Het college besteedt in de integrale
aanpak arbeidsmigranten aandacht aan de
huisvestingslocaties van arbeidsmigranten.

v

Vierde kwartaal 2022

ontwikkeling van de openbare ruimte houden we
rekening met klimaatadaptatie. We stimuleren dat
inwoners regenwater opvangen en gebruiken voor de
eigen tuin. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan
de ambities rond klimaatadaptatie die in 2021 door de

Start eerste kwartaal 2023

gemeenteraad zijn vastgesteld.

Duurzaamheid

16

Leegstaande winkel- en kantoorruimten kunnen waar

We bouwen in Lisse in eerste instantie voor onze eigen

Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitdagingen

mogelijk omgebouwd worden tot (tijdelijke) woningen.

inwoners. Zoveel als mogelijk binnen de kaders van

van de huidige tijd. De gemeente geeft zelf het goede

De gemeente neemt daarbij een actieve houding aan

de wet- en regelgeving worden nieuwbouwwoningen

voorbeeld aan inwoners en bedrijven door zuinig om te

als het gaat om ontwikkeling van deze locaties.

(zowel huur- als koopwoningen) aan inwoners van

gaan met energie en zo min mogelijk afval te produceren.

17
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Lisse werkt wijkgericht en integraal. Dat houdt in dat

overblijft. Goede voorlichting over afvalscheiding blijft

Energietransitie

wanneer de straat wordt opengebroken om de riolering

daarbij een noodzakelijke voorwaarde. De gemeente

Voordat we voor Lisse de definitieve beslissing nemen

te vervangen, daarop wordt ingespeeld door ook de

conformeert zich aan de VANG (Van Afval Naar

om van het gas af te gaan, doen we eerst gedegen

inrichting van de openbare ruimte te beoordelen en

Grondstof)-doelstellingen 2025: het streven blijft om

onderzoek naar de energie- en warmtetransitie. Welke

waar nodig aan te passen als het gaat om bijvoorbeeld

door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige

oplossing is voor Lisse het beste? Zoals in de Lokale

groen en parkeerruimte.

recycling te faciliteren, het accent komt sterker te

Energiestrategie is opgenomen, weten we voor 2030

liggen op hoogwaardigere (kwalitatief betere)

per wijk wat het meest duurzame alternatief is voor

ingezamelde stromen.

aardgas. De energietransitie geven we wijkgericht,

Het college ontwikkelt bij de doorontwikkeling
van de Regionale en Lokale Energiestrategie
verschillende scenario’s met een tijdspad om
te komen tot duidelijkheid over de opgaven in
energietransitie voor Lisse en mogelijkheden
die opgaven te realiseren.

v

Start tweede kwartaal 2023

gefaseerd en in overleg met inwoners vorm. Tot die
Het college zet in de lijn van ‘Operatie
Steenbreek’ in op het voorkomen van
bestrating en het vervangen van bestrating
door beplanting.

v

Raadsperiode 2022-2026

tijd zetten we vooral in op isolatie, andere vormen van
Het college draagt structureel zorg voor
actieve voorlichting over afvalscheiding,
gekoppeld aan het afvalbeleid.

v

energiebesparing en het plaatsen van zonnepanelen
op daken van woningen en bedrijven. We zetten in op
actieve communicatie over isolatie en energiebesparing
en stimuleren de inzet van energiecoaches.

Raadsperiode 2022-2026

De plaatsen voor windmolens bepalen we in overleg
met de buurgemeenten en onze eigen inwoners. Het

Het college stelt een uitvoeringsprogramma
Water en Klimaatadaptatie op.

v

Start derde kwartaal 2023

Het college betrekt inwoners bij de
ontwikkeling en het onderhoud van een
duurzame inrichting van de openbare
ruimte. Daarbij ligt het accent op de
wijkgerichte versterking van ecologische
groenvoorzieningen. De gemeenteraad stelt
incidenteel financieel budget beschikbaar
ten behoeve van pilotprojecten gericht op
planontwikkeling en uitvoering in twee wijken.
Het college krijgt de opdracht dit zo mogelijk
binnen de bestaande financiële kaders op te
vangen en de pilotprojecten te evalueren.

v

Raadsperiode 2022-2026

Afval
Daar waar mensen wonen, werken en verblijven, is
afval. Vaak gaat het om materialen die hergebruikt
kunnen worden. De gemeente blijft inzetten op het
goed scheiden van afval; materialen die hergebruikt
worden hoeven immers niet opnieuw te worden

De gemeenteraad en het college monitoren de
ontwikkelingen in de diverse afvalstromen. Het
college rapporteert of we op koers liggen voor
het voldoen aan de VANG-normen 2025 en zet
zo nodig alternatieve instrumenten in om het
doel te halen.

v

Jaarlijks

gasnet blijft voorlopig behouden voor eventuele andere
doeleinden.

De gemeenteraad gaat actief met inwoners
in gesprek om hen te informeren over
het belang van isolatie en andere vormen
van energiebesparing en hen te wijzen
op de mogelijkheden die bijvoorbeeld de
Rijksoverheid biedt voor het verkrijgen van een
financiële bijdrage.

v

Start derde kwartaal 2022 met informatiemarkt in
het gemeentehuis op Open Monumentendag

We juichen particuliere initiatieven voor het vormen
van een energiecollectief of energiecoöperatie toe en
onderzoeken in samenwerking met de initiatiefnemers
op welke manier inwoners hiervan financieel kunnen
profiteren.
Al onze ambities en daarmee samenhangende

Het college onderzoekt in samenwerking met
initiatiefnemers van een energiecollectief of
energiecoöperatie of inwoners belangstelling
hebben om zich aan te sluiten bij een dergelijk
initiatief.

v

Start derde kwartaal 2023

activiteiten zijn mede afhankelijk van voldoende
Het college stelt een voorstel op over een
nieuw afvalbeleid. Dit gebeurt mede op basis
van de evaluatie van het afvalbeleid.
In het voorstel worden de volgende
aandachtspunten meegenomen:
h Maatregelen om de VANG-doelstellingen
2025 te halen
h Verkenning naar marktontwikkelingen
rond grondstoffen
h Betalen voor restafval of kosteloos
aanbieden
h Afval gescheiden aanbieden door bedrijven
h Korting op afvalstoffenheffing wanneer
een huishouden het afval goed scheidt

v

financiële middelen. We doen een dringend beroep op
de Rijksoverheid om gemeenten financieel te
ondersteunen in deze opgave.
Het college (met de burgemeester als
verantwoordelijk portefeuillehouder voor
participatie) stelt in samenspraak met de
raadswerkgroep Participatie een startnotitie
op voor een participatieproces over het thema
grootschalige energie-opwek, het ruimtebeslag
en de aandacht voor de inzet van alternatieve
vormen.

v

Tweede kwartaal 2023

Start eerste kwartaal 2023

geproduceerd. Hoe meer afval er gescheiden wordt
aangeleverd en hergebruikt, des te minder restafval er
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Mobiliteit

Auto

We werken samen aan de regionale economie via een

Begin 2022 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan

De bereikbaarheid van Lisse per auto staat onder

vastgesteld, als uitwerking van de Mobiliteitsvisie. De

druk. In spitstijden is het lastig Lisse in en uit te komen

ambities uit dit plan blijven onverminderd van kracht.

met de auto. En in de weken dat Keukenhof geopend

We gaan onder meer inzetten op het verlagen van de

is, is het extra druk. Een verbetering van de oost-

maximumsnelheid naar 30 km/u op diverse wegen met

westverbindingen in de regio is van cruciaal belang om

een beperkte verkeersfunctie en waar weinig tot geen

dit probleem op te lossen. Dat kan Lisse niet alleen,

ruimte is voor vrijliggende fietspaden. We laten een

daarvoor is samenwerking nodig met omliggende

haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een shuttlebus

gemeenten en een lobby richting provincie en Rijk.

tussen de P+R Nieuw Vennep en Keukenhof en zetten in

Lisse blijft zich sterk maken voor betere verbindingen

op het uitbreiden van de laadinfrastructuur.

over de Ringvaart.

Het college gaat in overleg met de (basis)
scholen over de wenselijkheid een onderzoek
uit te voeren naar de verkeersveiligheid rond
scholen.

v

Derde kwartaal 2022

Het college bereidt besluitvorming voor over
parkeren in Lisse.

v

concrete en goed uitvoerbare economische agenda,
zodat de resultaten van de samenwerking zichtbaar zijn.

Het college geeft uitvoering aan de
doelstellingen die vastgesteld worden in de
actualisatie van de regionale economische
agenda.

v

Start eerste kwartaal 2023

Vierde kwartaal 2022

Fiets- en voetpaden
Een ander alternatief voor autoverkeer is de fiets.
Met de groeiende populariteit van onder andere
e-bikes wordt het steeds makkelijker om grotere
afstanden per fiets af te leggen. De gemeente maakt
zich regionaal en richting de provincie sterk voor
verbetering van het fietspadennetwerk en de aanleg
van snelfietspaden. Lokaal worden de fietspaden in dit
licht geoptimaliseerd. We gaan zorgen dat er voldoende
fietsenstallingen komen in het centrum van Lisse, zodat
onze inwoners het centrum met de fiets bezoeken in
plaats van met de auto. Ook de voetpaden in Lisse
worden geoptimaliseerd.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is een belangrijke
vervoersmogelijkheid en daarnaast één van de
oplossingen in de strijd tegen files en milieuvervuiling

Het college stelt het Uitvoeringsprogramma
Mobiliteit op. Daarin wordt in ieder geval een
planning en prioritering opgenomen van de
opdrachten:
h Verkenning van wegen waar de verlaging
van de maximumsnelheid tot 30 km/uur
mogelijk is
h Haalbaarheidsstudie shuttlebus P+R
h Verkennen mogelijkheden verlengde
huisaansluiting ten behoeve van
elektrische voertuigen
h Haalbaarheidsstudie heropening station
Lisse in Keukenhofseizoen
h Realisatieplan aanleggen snelfietspaden
en verbeteren bestaande fietspaden
h Realisatieplan optimaliseren voetpaden
h Lobbyaanpak ontsluiting Lisse (oost-west)
en Ringvaart
h Onderzoek en waar nodig verbeteren van
verkeersveiligheid rond scholen.

door verkeer. Het is daarom belangrijk dat het openbaar
vervoer goed toegankelijk is voor alle doelgroepen en

v

Vierde kwartaal 2022

Door het convenant met Keukenhof is de laatste jaren

Regionale en lokale economie

de samenwerking tussen Stichting Keukenhof en de

Ondernemers zijn belangrijk voor het dorp. Ze zorgen

gemeente versterkt. Keukenhof is een grote werkgever

voor bedrijvigheid en werkgelegenheid, trekken

in onze gemeente en daarmee van waarde voor de

toeristen aan en organiseren activiteiten in het

lokale economie. We blijven inzetten op een goede

centrum. We bieden ondernemers één aanspreekpunt

relatie en op profijt voor de samenleving van de

binnen de gemeentelijke organisatie die hen verder

aanwezigheid van Keukenhof in onze gemeente.

helpt bij vragen en blijven aandacht houden voor
citymarketing. Waar mogelijk worden opdrachten (zoals
inkoop van goederen en diensten) vanuit de gemeente
verstrekt aan lokale ondernemers.

Het college vernieuwt met Keukenhof het
samenwerkingsconvenant. In het convenant
wordt de meerwaarde van de samenwerking
tussen de gemeente en Keukenhof in breed
perspectief uitgewerkt. Daarbij wordt
rekening gehouden met de realisatie van
maatschappelijke opgaven en de rol van
Keukenhof voor Lisse buiten de openingsweken
om.

v

Derde kwartaal 2023 is het convenant gereed

ook een hoogwaardig alternatief voor autoverkeer.
Dat betekent dat er goede en snelle busverbindingen
moeten zijn naar steden als Leiden en Haarlem en naar

Het college rapporteert jaarlijks over het
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit via de P&Ccyclus.

treinstations in Sassenheim, Voorhout, Hillegom, Leiden
en vliegveld Schiphol. We blijven kansen onderzoeken
om station Lisse te heropenen om zoveel mogelijk
bezoekers de gelegenheid te bieden met het openbaar
vervoer naar Keukenhof en Lisse te komen. Daarnaast
richten we ons ook op de regionale mobiliteitshub
station Hillegom.
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Lisse is met het Dorpshart het centrum van de
Bollenstreek en dat willen we ook blijven, met een
aantrekkelijk winkelcentrum. Daarbij wordt leegstand
zoveel mogelijk teruggedrongen. De weekmarkt
verdient aandacht. Het heeft de voorkeur om
detailhandel te concentreren in het kernwinkelcentrum.
Detailhandel op een bedrijventerrein staan we niet
toe. We stimuleren het mengen van functies voor
wonen en werk, detailhandel en horeca, in lijn met
de Omgevingsvisie. We zijn er voorstander van dat
glasvezel na de uitrol in het buitengebied ook breed
beschikbaar wordt in het dorp.

Het college stelt een Centrumaanpak op via
een BOB-model.
In de aanpak worden de volgende
aandachtspunten meegenomen:
definiëren van ‘centrum’
h stimuleren van functiemenging voor wonen
en werk, detailhandel en horeca
h ruimte voor terrassen en uitstallingen
h voldoende ruimte voor het stallen van
fietsen
h fietsvrij maken van een deel van de
Kanaalstraat
h uitgaansmogelijkheden voor jongeren
h verwijsbordjes met historische (culturele)
informatie en toeristische trekpleisters
h (fysieke) ruimte voor de najaarsfeesten in
het centrum en een faciliterende houding
tegenover evenementen in het centrum
h voldoende openbare toiletten in het
centrum
h aantrekkelijker maken van de weekmarkt

v

Start eerste kwartaal 2023, besluitvorming eerste
kwartaal 2024

nodig over bijvoorbeeld verkeer op het Vierkant. De
raad gaat ook spreken over het op zaterdagen (brom)
fietsvrij maken van een deel van de Kanaalstraat.

22

v

regionaal stimuleren en faciliteren. We continueren het
Flower Science-programma, dat Onderzoek, Onderwijs,
Ondernemer en Overheid verbindt in de ambitie om te
innoveren in de bloembollensector. We zijn tegen het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en
stimuleren het gebruik van biologische alternatieven.
Het streven blijft dat de teelt in Lisse in 2030 100%
circulair, emissieloos en residuvrij is met een duurzaam
bodemgebruik, zoals ook is opgenomen in de
Omgevingsvisie.

Het college zet in overleggen met
ketenpartners in de regio onverkort in op het
versterken van de duurzame bollenteelt.

v

Raadsperiode 2022-2026

Besluitvorming eerste kwartaal 2023

Agrarische sector/GOM
De bollenteelt in Lisse en de rest van de Bollenstreek
is uniek en van historische waarde. Ondanks de
toenemende druk op de openbare ruimte willen we het
bestaande bollenareaal behouden. Tegelijkertijd speelt

Het college bereidt een raadsvoorstel voor
over de actualisatie van de Intergemeentelijke
Structuurvisie. Als uit de evaluatie blijkt dat
dat nodig is, doet het college een voorstel tot
wijziging van de regionale opdracht aan de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
en de wijze van financiering hiervan.

de discussie over het ruimtebeslag wel en willen we een
zorgvuldige afweging maken over het ruimtebeslag in

v

Vierde kwartaal 2023

de Bollenstreek, waar ruimte nodig is om te voorzien in
de woningbehoefte en het verbeteren van de mobiliteit.
de ISG en wachten de evaluatie en herijking af om de

willen we waar mogelijk behouden. We passen daarom
behoud van de ruimere terrassen is besluitvorming

Tot het moment van besluitvorming behoudt
de gemeente de huidige situatie rond de
openingstijden op zondag, voor zover dat
binnen wettelijke kaders mogelijk is.

We blijven innovatieve ontwikkelingen binnen de sector

We onderschrijven nog altijd de uitgangspunten van

De ruimere terrassen die in coronatijd zijn toegestaan,
het terrassenbeleid en uitstallingenbeleid aan. Voor

Het college maakt een raadsvoorstel over
wijziging van de Winkeltijdenverordening. Dit
doet het college via een BOB-model. Specifieke
aandacht hierbij gaat uit naar de verruiming
van de openingstijden van winkels (waaronder
supermarkten) op zondag.
h Beeldvorming: input ophalen van
supermarkten en andere ondernemers,
klanten, omwonenden, werknemers,
kerkgenootschappen, inclusief de
ervaringen van de afgelopen twee jaar;
h Oordeelsvorming: discussienotitie over
voor- en tegenargumenten van verruiming
winkelopenstelling op zondag
h Besluitvorming: Raadsvoorstel wijziging
Winkeltijdenverordening.

Het college bereidt besluitvorming voor over
het verkeersvrij maken van het Vierkant tijdens
het terrassenseizoen via een BOB-model.

uitvoering van de ISG te verbeteren. Bij de herijking

v

ondernemer aanklopt met een toekomstbestendig plan

Uiterlijk eerste kwartaal 2023

van de ISG willen we de mogelijkheid opnemen om mee
te denken en maatwerk te leveren als een agrarisch
om het bedrijf te versterken.

23

Raadsakkoord gemeenteraad Lisse 2022-2026 ‘Samen voor Lisse’

Recreatie en toerisme
Lisse biedt recreatiemogelijkheden voor eigen
inwoners, inwoners van andere gemeenten en ook voor
bezoekers van Keukenhof. De recreatievisie die door
de gemeenteraad is vastgesteld, wordt uitgewerkt naar
concrete doelstellingen.
We zetten in op een wandelpad naast de Ringvaart
en Greveling dat ook voor mindervaliden begaanbaar

Het college stelt een beleidsnotitie op voor
het stimuleren van recreatie en toerisme in, op
en aan het water. Daarin worden onder meer
uitgewerkt:
Aanlegmogelijkheden voor vaartuigen
Realisatie wandelpad naast de Ringvaart en
Greveling
Recreatief gebruik van dijken

v

Vierde kwartaal 2023

is en verwerven daarvoor zo mogelijk subsidies
van medeoverheden. We gaan in overleg met het
Hoogheemraadschap om de mogelijkheden tot
recreatief gebruik van dijken na te gaan.
De gemeente stimuleert het creëren van
camperplaatsen en kleine campings door ondernemers
voor (kortdurend) recreatief verblijf. We stimuleren

Het college gaat actief aan de slag met
de ambities en speerpunten uit de Visie
verblijfsrecreatie. Ieder jaar realiseert het
college een concrete uitwerking dat de
aantrekkingskracht van Lisse op het gebied
van recreatie en/of toerisme verbetert.

v

Raadsperiode 2022-2026

recreatie en toerisme op en aan het water en gaan
op zoek naar plekken met aanlegmogelijkheden voor
vaartuigen.

Het college voert de door de raad aangenomen
motie over camperplaatsen uit en roept
actief particuliere en agrarische bedrijven
op om kleinschalige camperplaatsen te gaan
realiseren. Als overbrugging wordt er tijdelijk
een aantal veilige en legale camperplaatsen
aangewezen totdat er door bedrijven een gelijk
aantal plaatsen is gerealiseerd.

v
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Vierde kwartaal 2023
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Met het vaststellen van de Maatschappelijke
Agenda zijn kaders vastgesteld voor verschillende
beleidsterreinen. We bekijken de opgaven en doelen
waaraan de gemeente werkt integraal en in samenhang
met elkaar en hebben daarbij aandacht voor alle
doelgroepen die in de Maatschappelijke Agenda
genoemd zijn. We continueren de vroegsignalering,
de aanpak eenzaamheid en de aanpak Lisse actief.
De raad vindt het belangrijk dat werk wordt gemaakt

Het college bereidt een voorstel voor over
herziening van het subsidiebeleid, waarbij
subsidieaanvragen worden getoetst aan de
opgaven uit de Maatschappelijke Agenda:
op welke manier levert deze activiteit een
bijdrage aan het behalen van de doelen uit de
Maatschappelijke Agenda?

v

van de uitvoeringsprogramma’s en laat zich hierover
informeren door middel van het afleggen van

Start 4e kwartaal 2023 (na het opstellen van de
uitvoeringsprogramma’s van de Maatschappelijke
Agenda).

werkbezoeken aan betrokken inwoners en instellingen.
Iedereen doet mee, iedereen telt mee en iedereen krijgt
gelijke kansen, daar zetten we ons in Lisse voor in. De
De Maatschappelijk Agenda wordt tweejaarlijks
geactualiseerd. Het college legt de nieuwe
Maatschappelijke Agenda ter besluitvorming
aan de raad voor.

gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie en vult
die onder meer in door via HLTsamen waar mogelijk
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te laten treden of in te zetten via bijvoorbeeld Provalu.
Vanuit de Maatschappelijke Agenda wordt inclusie

v

Vierde kwartaal 2023 en vierde kwartaal 2025

onder meer vormgegeven rondom passend onderwijs
en de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. We

Het college stelt uitvoeringsprogramma’s
op voor de doelen van de Maatschappelijke
Agenda. Daarbij zal een prioriteitsvolgorde
worden aangehouden. Het eerste
uitvoeringsprogramma dat wordt uitgewerkt is
Vitaliteit.

v

Programma Vitaliteit tweede kwartaal 2023

geven met ons eigen handelen het goede voorbeeld in
het voorkomen van discriminatie en uitsluiting.
Openbare gebouwen, het centrum en
sportvoorzieningen zijn voor iedereen fysiek
toegankelijk, ook voor mensen met een fysieke
beperking. Eventuele knelpunten daarin worden
geïnventariseerd en opgelost.

Sociaal
Domein
26

Het college onderzoekt welke knelpunten
bestaan in de toegankelijkheid van openbare
gebouwen, het winkelcentrum en de
sportvoorzieningen.

v

Vierde kwartaal 2023

27

Raadsakkoord gemeenteraad Lisse 2022-2026 ‘Samen voor Lisse’

Kosten, kwaliteit en efficiëntie binnen
het Sociaal Domein

(Jeugd)zorg

houdt in dat wachtlijsten moeten worden voorkomen en

Uitgaan van eigen kracht van inwoners en gezinnen

direct de juiste hulp wordt geboden. Dat voorkomt dat

Hulp aan mensen die het nodig hebben zal altijd nodig

staat voorop. Het leven is niet maakbaar en problemen

de problematiek zwaarder wordt omdat niet direct hulp

zijn en zullen we ook altijd blijven leveren. Tegelijkertijd

bij bijvoorbeeld de opvoeding doen zich voor. Die zijn

beschikbaar is en voorkomt eveneens dat een zwaarder

zijn de grenzen van betaalbaarheid in sommige

vaak op te lossen binnen de eigen omgeving. Wanneer

traject wordt ingezet dan nodig.

gevallen bereikt en moeten we daar maatregelen

dat niet lukt en er hulp nodig is, wordt dit geboden. Dat

Zwaardere en langere trajecten zijn vaak ook duurdere

op nemen, zoals mogelijk het invoeren van een

betekent dat niet alle problemen opgelost hoeven te

trajecten. Zowel landelijk als in Lisse lopen de kosten

inkomensafhankelijke component bij maatschappelijke

worden door de inzet van jeugdzorg.

voor Jeugdzorg hoog op. De gemeente ontvangt niet

voorzieningen die vanuit de WMO worden verstrekt. We

voor al deze kosten een financiële bijdrage vanuit het

benutten de kennis en kunde van de ISD Bollenstreek

In Lisse is een laagdrempelige voorziening gecreëerd

Rijk en moet vanuit eigen middelen geld bijleggen dat

en maken keuzes rond kostenbeheersing.

voor mensen die hulp nodig hebben. Zij kunnen terecht

bestemd was voor andere doelen. Er is een blijvende

bij ‘Voor Ieder1’. Om administratieve rompslomp,

lobby nodig om het Rijk te bewegen voldoende

dubbele zorg en overdracht zoveel mogelijk te beperken

financiële middelen ter beschikking te stellen aan

wordt per gezin één plan opgesteld met één regisseur.

gemeenten voor de uitvoering van deze taken.

Het college bereidt besluitvorming voor over
het inperken van de kosten binnen het sociaal
domein volgens het BOB-model:
h Beeldvorming: Werkbezoek, input
vanuit ketenpartners, verkenning naar
mogelijkheden inkomensafhankelijke
component bij jeugdhulp en
maatschappelijke voorzieningen vanuit de
Wmo.
h Oordeelsvorming: Discussienota:
voorstellen voor aanpak stijgende
kosten sociaal domein. Grotere inzet op
preventie en aandacht voor kosten en
kwaliteitverhouding.
h Besluitvorming: Voorstel aanpak

v

Start eerste kwartaal 2023.

De gemeenteraad en het college volgen
doorlopend de nieuwe Gemeenschappelijke
regeling Serviceorganisatie Zorg Holland
Rijnland en kijken kritisch naar kwaliteit,
financiën en efficiëntie. Daarover vindt
verdieping plaats door middel van inzet van een
expertteam.

v

Raadsperiode 2022-2026

Het college krijgt de opdracht om de
praktijkondersteuner jeugd in te blijven zetten
en deze vanaf de begroting 2023 structureel op
te nemen.

v

Vierde kwartaal 2023

Door vroegsignalering in te zetten via onder meer

Om de transformatie van de jeugdhulp een positieve

scholen en (sport)verenigingen kan worden voorkomen

impuls te geven en daarbij ook het kostenniveau

dat in een later stadium professionele hulp nodig is. Het

beheersbaar te houden, zet de gemeente in op

uitgangspunt is dat jeugdzorg snel, effectief en efficiënt

jeugdhulp die aansluit op het probleem en niet meer

Armoedebeleid

geleverd wordt in de gevallen waarin dat nodig is. Dat

dan dat. Jeugdigen krijgen de hulp aangeboden die

Mensen kunnen door diverse oorzaken in de schulden

‘ruim voldoende’ is in de situatie en niet een ‘zeer

komen. Schulden kunnen leiden tot ‘kop in het zand’

goede’ maatregel als een minder ingrijpende en minder

en schuldgevoel, waardoor men niet tijdig hulp

dure maatregel ook volstaat. De inzet van de hulp moet

zoekt. Daarom is het erg belangrijk om al voordat

daarbij gericht zijn op uitstroom uit de jeugdzorg, hetzij

de schulden problematisch worden, hier actie op te

naar ‘buiten’ (voor kinderen die na behandeling weer

ondernemen. Voorkomen is immers nog beter dan

op eigen benen kunnen staan met hulp van hun gezin

problemen verhelpen en oplossen. Via Vroeg Eropaf

en/of netwerk), hetzij naar ‘beneden’ (afschaling van

wordt hulp geboden in een vroeg stadium en wordt

specialistische zorg naar Voor Ieder1). We zetten in op

bovendien hulp aangeboden. Mensen hoeven niet

het verstevigen van het tarievenbeleid en onderzoeken

zelf de eerste stap te zetten. We blijven Vroeg Eropaf

op welke manier we nog meer grip kunnen krijgen

steunen en stimuleren samenwerking met andere

op de uitgaven binnen het jeugdhulpbudget via het

initiatieven en vrijwilligersorganisaties als Humanitas en

PGB. De inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de

SchuldHulpMaatje.

huisartsen werpt zijn vruchten af. De pilot zetten we om
in geformaliseerd beleid.
Met de regionale inkoop van jeugdzorg is al een
verbeterslag gemaakt. Dit willen we doorzetten door
het grote aantal aanbieders te verminderen en de
wachtlijsten zoveel mogelijk terug te dringen. Bij de
inkoop van zorg spelen continuïteit en kwaliteit een
doorslaggevende rol.
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Het college geeft opdracht aan de
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
(ISD) om prioriteit te geven aan het
onderzoeken van de mogelijkheden om aan te
sluiten bij nieuwe ontwikkelingen binnen de
schuldhulpverlening zoals opgenomen in het
beleidsplan Schulddienstverlening 2022-2025:
het invoeren van een saneringskrediet en het
uitvoeren van adviesrecht volgens landelijke
regelingen. Het college verzoekt de ISD de
gemeenteraad periodiek te informeren over de
voortgang.

Het college voert een brede verkenning uit
naar de introductie van een Lisserpas en
de doelgroepen die daarvoor in aanmerking
komen.

v

herinrichting wordt rekening gehouden met een

Om een veilig en gezond schoolklimaat te kunnen

beweegvriendelijke omgeving. We stimuleren gezonde

creëren, moeten schoolgebouwen beschikken over

sport- en schoolkantines. Ook blijven we onder andere

goede ventilatiemogelijkheden, daar waar dat nog niet

aangesloten bij de landelijke beweging Jongeren op

gerealiseerd is. De gemeente stimuleert dat scholen

gezond gewicht (JOGG).

aandacht hebben voor gezonde voeding (bijvoorbeeld
gezonde schoolkantines) en beweging, uit het oogpunt

Vierde kwartaal 2023

Per 2023 is de gemeente verantwoordelijk voor
maatschappelijke zorg. We benutten hierbij de kennis
en kunde van de samenwerkingspartners.

Mantelzorg en aanpak eenzaamheid
Mantelzorgers zijn erg belangrijk in de samenleving.

Er is sprake van een mogelijke verhuizing van de

Veel mensen ondersteunen structureel een persoon

dokterspost in Voorhout naar Leiderdorp. Dat zou

in hun directe omgeving. Deze mantelzorgers worden

betekenen dat mensen uit Lisse langer onderweg zijn

waar nodig ondersteund door respijtzorg en praktische

wanneer zij ’s avonds, ’s nachts of in het weekend zorg

en emotionele hulp waar dat nodig is. Er is actief

nodig hebben. De gemeente zet zich in om de reistijd

Er zijn diverse regelingen voor mensen die met weinig

contact met de mantelzorgers in Lisse, zodat de

vanuit Lisse naar de dokterspost zo beperkt mogelijk te

geld rond moeten komen, bijvoorbeeld Stichting

gemeente weet waar zij behoefte aan hebben. De

houden.

Leergeld en het Sport- en cultuurfonds. Deze

gemeente zet in op een participatiesamenleving en

regelingen brengen we blijvend onder de aandacht. We

stimuleert dat mensen elkaar helpen en voor elkaar

vragen ook aan verenigingen en instellingen hun leden

zorgen wanneer dat nodig is.

v

Tweede kwartaal 2023

hierop te wijzen.
Ook in Lisse speelt eenzaamheid. De gemeente
De huidige omstandigheden brengen het gevaar

stimuleert daarom activiteiten voor deze doelgroep en

van energiearmoede met zich mee: mensen die

zet de aanpak Eenzaamheid door, waarbij een

onvoldoende middelen hebben om hun energierekening

belangrijke rol is weggelegd voor Voor Ieder1 en

te betalen en daardoor dreigen te worden afgesloten.

Welzijnskompas en de praktijkondersteuner bij de

Daar waar huishoudens met een laag inkomen en/

huisartsen.

De gemeente faciliteert een gesprek tussen
huisartsen en inwoners over de op handen
zijnde mogelijke verhuizing van de dokterspost.
Het doel van dit gesprek is informatie uit te
wisselen tussen huisartsen en inwoners.

v

Tweede helft 2022

verenigingen.

Het college houdt met het oog op het
mogelijk ontstaan van energiearmoede bij de
actualisatie van de RES en de daaruit volgende
LES en de Transitievisie warmte rekening met
het belang en de positie van minima.

v
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Tweede kwartaal 2023

In het onderwijsaanbod moet ruimte zijn voor alle
aspecten van de samenleving, zoals taal, burgerschap
en democratie, kunst en cultuur, digitalisering en
bewegingsonderwijs. Het bewegingsonderwijs
kan worden vormgegeven met ondersteuning
door buurtsportcoaches en in samenwerking met
sportverenigingen. Schoolpleinen, schoolgebouwen

Onderwijs
Onderwijs is van levensbelang. Niet alleen voor

Om leerlingen in het middelbaar en hoger onderwijs

Het college organiseert met ketenpartners een
themabijeenkomst ‘Zicht op eenzaamheid in
Lisse’.

de huidige generatie kinderen en volwassenen,

goed voor te kunnen bereiden op de arbeidsmarkt is

maar ook voor de komende generaties. Door goed

het belangrijk dat zij ervaring kunnen opdoen via werk-/

onderwijs worden jongeren voorbereid op deelname

studieplekken en stageplaatsen. De gemeente draagt

v

aan de maatschappij en kunnen volwassenen zich

daaraan bij door in samenwerking met het onderwijs en

verder ontwikkelen. Daarbij is het noodzakelijk dat

bedrijfsleven ook binnen de eigen ambtelijke organisatie

uitstromers een voldoende lees- en schrijfniveau

deze plekken aan te blijven bieden.

energiebesparende producten aan te bieden.

aan bekendheid van dit loket, zowel bij inwoners als

v

onderwijs, sport en kinderopvang.

bieden we passende hulp door onder andere

maatschappelijke ondersteuning en blijven werken

Het college neemt in het uitvoeringsprogramma Vitaliteit een plan van aanpak op
voor het stimuleren van gezonde voeding en
beweging voor schoolgaande jeugd. Dit doet
zij in samenwerking met scholen, JOGG en
sportverenigingen.

en sportvelden worden multifunctioneel gebruikt voor

of een hoog energieverbruik in problemen komen,

We stimuleren het gebruik van Voor Ieder1 voor

van gezondheid van leerlingen.

Eerste kwartaal 2023

hebben, laaggeletterdheid moet worden voorkomen
Het percentage mensen met overgewicht groeit.

en bestreden. Taalhuis en Bibliotheek Bollenstreek

Overgewicht kan op termijn leiden tot ernstige

zijn belangrijke partners in het bestrijden van

gezondheidsklachten, daarom stimuleert de gemeente

laaggeletterdheid. De gemeente behoudt de

een gezonde leefstijl van de inwoners van Lisse,

bibliotheekfunctie in ons dorp.

van jong tot oud. Bij nieuwbouw en ruimtelijke
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Sport

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Sporten en bewegen is gezond, voor iedereen in

Binnen verenigingen en instellingen zijn vrijwilligers

Lisse. De gemeente gaat de lokale ambities uit

onmisbaar, zij verrichten veel werk en houden de

het meerjarenprogramma Sporten, bewegen en

vereniging of instelling in stand. We zijn trots en zuinig

spelen verder tot uitvoering brengen en zet zich

op de verenigingen en instellingen en hun vrijwilligers

in om de bewegingsarmoede ontstaan tijdens de

en faciliteren hen waar dat nodig en mogelijk is bij

Coronapandemie aan te pakken. In 2022 stellen we

bijvoorbeeld vergunningaanvragen. Ook de

ambities op voor de volgende jaren. We stimuleren

geloofsgemeenschappen vervullen een belangrijke rol

multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties door

in de samenleving. Evenementenvergunningen worden

bijvoorbeeld activiteiten door buurtsportcoaches en

waar mogelijk doorlopend verleend, zodat niet steeds

activiteiten die bijdragen aan sociale cohesie en onze

een nieuwe vergunning hoef te worden aangevraagd.

missie uit de Maatschappelijke Agenda. Ook ’s avonds

Binnen de gemeente is een contactpersoon beschikbaar

en in het weekend worden sport- en beweegactiviteiten

die meedenkt met vragen van vrijwilligersorganisaties.

jongeren zijn ontmoetingsplekken belangrijk, zowel in
Het college bereidt een voorstel voor over
actualisatie van het accommodatiebeleid.
Daarin worden verschillende aspecten
meegenomen, waaronder zelfbeheer, effectief
en multifunctioneel ruimtegebruik, de
functieontwikkeling richting de toekomst en de
functie van buurtcentra. Dit wordt gedaan via
een BOB-model.

v

Beeldvorming eerste kwartaal 2023,
Oordeelsvorming tweede/derde kwartaal 2023,
Besluitvorming vierde kwartaal 2023

georganiseerd, zodat iedereen in de gelegenheid is

Ontmoetingsplekken voor jong en oud

daaraan deel te nemen. Zo bouwen wij gezamenlijk aan
een inclusieve, sociaal veilige en beweegvriendelijke
omgeving die bijdraagt aan een gezondere en vitalere
gemeente. Sporten en roken en alcoholconsumptie
gaan niet samen. Daarom zijn sportaccommodaties
rookvrij en gaan we voor een rookvrije generatie. Het
alcoholpreventiebeleid wordt doorgezet.
We stimuleren dat verenigingen het beheer en
onderhoud van de eigen accommodaties zelf oppakken

Het college organiseert in samenwerking
met de verenigingen een verenigingsdag,
waar bestuurders en vrijwilligers elkaar
kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen
leren door kennis uit te wisselen over onder
andere professionalisering en het aanbod in
cursussen voor bestuurders. Afhankelijk van de
belangstelling wordt vaker een verenigingsdag
georganiseerd.

v

Jongerencentrum ‘De Greef’ wordt verplaatst. Dit heeft
prioriteit en er komt zo snel mogelijk duidelijkheid over
de locatie voor het jongerenwerk. De ambitie is om

een uitgaansgelegenheid als in de openbare ruimte.
We gaan met jongeren in gesprek over hun behoefte
aan ontmoetingsplekken en uitgaansgelegenheden
en stimuleren dat zij zelf in actie komen om de
mogelijkheden te onderzoeken en realiseren.

De gemeente neemt initiatieven om
gesprekken met en tussen jongeren te
faciliteren en jongeren te stimuleren om
mogelijkheden rond uitgaansgelegenheden te
onderzoeken en te realiseren. De burgemeester
ziet met de raadswerkgroep Participatie
toe op de vormgeving en uitvoering van het
participatieproces.

v

Eerste kwartaal 2024

nog in 2022 die duidelijkheid te kunnen geven. Voor

Vierde kwartaal 2022

en de accommodaties verduurzamen.

Cultuur
Cultuur stimuleert creativiteit en ontwikkeling. We

Accommodatiebeleid

zijn trots op Floralis en de musea binnen Lisse en

De gemeente heeft diverse panden in eigendom

waarderen de inzet van bijvoorbeeld Vereniging Oud

of beheer en streeft naar optimaal en efficiënt

Lisse. We zijn blij met cultureel ondernemerschap in

gebruik van alle accommodaties. We actualiseren

Lisse en blijven dat ondersteunen en aansporen bij

het accommodatiebeleid en voeren het vervolgens

culturele verenigingen en instellingen. Om hiervoor

versneld en met prioriteit uit. We zetten in op

ruimte te bieden stellen we het gemeentehuis

kostenneutraliteit, met oog voor de maatschappelijke

beschikbaar voor exposities van kunstenaars, optredens

waarde van de accommodatie. We gaan uit van het

van lokale muzikanten of gezelschappen, Open

combineren van functies, het toekomstgericht gebruik

Monumentendag en dialoogsessies. We behouden

van de accommodatie en het toevoegen van nieuwe

cultuureducatie voor basisschooljeugd.

maatschappelijke functies.

We herstellen de informatiebordjes en –zuilen met
historische informatie over Lisse in ere.
Bij ontwikkelingen binnen het dorp houden we rekening
met de benodigde ruimte voor de najaarsfeesten.
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Ook besluitvorming over en realisatie van
dienstencentrum Beukenhof heeft prioriteit. In het
vierde kwartaal van 2022 is het Programma van Eisen
gereed. Op basis daarvan worden de gesprekken met de
Stichting Huisvesting 55+ hervat. Uiterlijk in het vierde
kwartaal van 2023 zijn deze gesprekken afgerond en
komt het college met een voorstel. Dan is duidelijk
welke functies in dienstencentrum Beukenhof worden
ondergebracht, welke partij gaat bouwen en of/wanneer
de exploitatie door de gemeente eindigt.

Het college onderzoekt op welke manier
mensen met dementie zonder indicatie voor
dagbesteding en hun partners ondersteund
kunnen worden.

v

Tweede kwartaal 2024.

Bijlage

Buurtcentra zijn belangrijk voor de sociale cohesie,
omdat verschillende generaties en culturen er met
elkaar in contact komen. We stimuleren initiatieven van
buurtbewoners om ontmoetingsplekken te realiseren
waar activiteiten plaats kunnen vinden voor alle
doelgroepen en waar diverse instanties gebruik van
kunnen maken. Een van de doelgroepen is mensen met
dementie zonder indicatie voor dagbesteding en hun
partners.

Het college geeft absolute prioriteit aan
besluitvorming over en realisatie van het
dienstencentrum Beukenhof en uitvoering van
de motie uit november 2019.

v

Uiterlijk vierde kwartaal 2023 uitvoering gegeven
aan motie Beukenhof

Het college inventariseert welke buurtcentra er
in Lisse zijn en welke locaties als buurtcentrum
gebruikt kunnen worden. Het college
onderzoekt in samenwerking met verenigingen
en vrijwilligersorganisaties hoe deze centra
breder gebruikt kunnen worden en stimuleert
het beter benutten van deze locaties.

v
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Vierde kwartaal 2023

Samen voor Lisse
Bestuursopdrachten uit
Raadsakkoord gemeenteraad Lisse
2022-2026

Raadsakkoord gemeenteraad Lisse 2022-2026 ‘Samen voor Lisse’

Bestuur en samenleving
Verschillen

Overeenkomsten

Bestuursopdracht

Planning

Incidenteel/
Structureel
budget

Het college heropent de receptie/balie bij de ingang van het
gemeentehuis.

Realisatie uiterlijk

n.v.t.

Participatie

De burgemeester bereidt in samenspraak met de
raadswerkgroep Participatie een participatieverordening
voor en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad.
Daarnaast onderzoekt de burgemeester wat er nog meer
nodig is om participatie vorm te geven.

Besluitvorming
2e kwartaal 2023

n.v.t.

Financiën

Het college stelt een bestuurlijke opdracht op om te komen
tot een financieel evenwicht en een structureel sluitende
begroting voor 2023. Hierin neemt zij de mogelijkheid op
naar extra inkomstenbronnen, zoals fondsen en subsidies
van andere partners en medeoverheden. We vragen het
college het verkrijgen van fondsen en subsidies bij een
subsidioloog te beleggen. Het college krijgt de opdracht
om met de uitkomsten van de bestuurlijke opdracht het
gesprek te voeren met de provincie over het verscherpt
toezichtskader.

3e en 4e kwartaal

Incidenteel

Bestuur

Regionale
samenwerking

Veiligheid

36

3e kwartaal 2022

Financiën

Bestuursopdracht

Planning

Incidenteel/
Structureel
budget

Het college brengt de gevolgen van het afschaffen van de
hondenbelasting in kaart.

4e kwartaal 2023

n.v.t.

2022

De gemeenteraad en het college zetten in op het
versterken van het bestuurlijk opdrachtgeverschap
richting gemeenschappelijke regelingen die taken voor ons
uitvoeren. De aandacht gaat uit naar de taken, efficiëntie in
de uitvoering en de kosten daarvan, waaronder de kosten
voor externe inhuur en onderzoek. Daarbij ligt een rol voor
het college om dit in te brengen in de besturen van de
gemeenschappelijke regelingen. Er ligt ook een rol voor de
expertteams en de gemeenteraad om deze onderwerpen
mee te nemen in gesprekken met andere raden.

Raadsperiode

n.v.t.

De burgemeester stelt een nieuw Veiligheidsbeleid
op volgens het BOB-model. Voor het bepalen van de
speerpunten vindt een breed overleg plaats met de politie
en andere partners uit de veiligheidsketen. Het thema
cybercriminaliteit verdient hierin blijvend aandacht.

4e kwartaal 2023

Incidenteel

De burgemeester legt een veiligheidsjaarplan voor aan de
gemeenteraad, waarin voor het betreffende jaar de inzet
van hulpdiensten en boa’s en de samenwerking met de
veiligheidspartners, de doelen rond de speerpunten uit
het Veiligheidsbeleid worden uitgewerkt en de bereikte
resultaten worden geëvalueerd.

jaarlijks

n.v.t.

Het college werkt de aanbevelingen uit het rapport van de
rekenkamercommissie over informatieveiligheid uit in een
plan van aanpak.

3e/4e kwartaal 2022

n.v.t.

2022-2026
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Ruimtelijk Domein
Overeenkomsten

Wonen en
bouwen

Duurzaamheid

Bestuursopdracht

Planning

Incidenteel/
Structureel
budget

Het college besteedt bij de uitvoering van het woonprogramma
blijvend aandacht aan het realiseren van starterswoningen en
seniorenwoningen.

doorlopend

n.v.t.

Het college bereidt een voorstel voor over opkoopbescherming
bij bestaande woningen.

Besluitvorming 1e
kwartaal 2023

Incidenteel

Het college organiseert een themabijeenkomst over “Hoe groot
mag Lisse worden?”. Vragen die daar aan de orde komen zijn o.a.
'wat kan Lisse dragen qua voorzieningenniveau en ontsluiting in
relatie met de kwaliteit van het woon- en leefklimaat?’

4e kwartaal 2022

Incidenteel

Het college ontwikkelt (juridische) mogelijkheden voor het
versnellen van de herontwikkeling van leegstaande panden van
derden.

Start 1e kwartaal
2023

Incidenteel

Het college ontwikkelt een vervolg op de integrale aanpak
arbeidsmigranten.

4e kwartaal 2022

n.v.t.

Het college stelt een rapportage op over de voortgang van het
Groenbeheerplan.

3e kwartaal 2023

n.v.t.

Het college bereidt de evaluatie van het Groenbeheerplan voor
ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad.

3e kwartaal 2025

n.v.t.

Het college zet in lijn van ‘Operatie Steenbreek’ in op het
voorkomen van bestrating en het vervangen van bestrating door
beplanting.

Raadsperiode
2022-2026

n.v.t.

Het college stelt een uitvoeringsprogramma Water en
Klimaatadaptatie op.

Start 3e kwartaal
2023

Incidenteel

Het college betrekt inwoners bij de ontwikkeling en het
onderhoud van een duurzame inrichting van de openbare
ruimte. Daarbij ligt het accent op de wijkgerichte versterking
van ecologische groenvoorzieningen. De gemeenteraad stelt
incidenteel budget beschikbaar ten behoeve van pilotprojecten
gericht op planontwikkeling en uitvoering in twee wijken. Het
college krijgt de opdracht dit zo mogelijk binnen de bestaande
financiële kaders op te vangen en de pilotprojecten te evalueren.

Raadsperiode
2022-2026

Incidenteel

Mobiliteit

Regionale
en lokale

Het college draagt structureel zorg voor actieve voorlichting
over afvalscheiding, gekoppeld aan het afvalbeleid.
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Raadsperiode 20222026

n.v.t.

De gemeenteraad en het college monitoren de ontwikkelingen in
de diverse afvalstromen. Het college rapporteert of we op koers
liggen voor het voldoen aan de VANG-normen 2025 en zet zo
nodig alternatieve instrumenten in om het doel te halen.

Jaarlijks

n.v.t.

Het college ontwikkelt bij de doorontwikkeling van de Regionale
en Lokale Energiestrategie verschillende scenario’s met een
tijdspad om te komen tot duidelijkheid over de opgaven in
energietransitie voor Lisse en mogelijkheden die opgaven te
realiseren.

Start 2e kwartaal
2023

n.v.t.

De gemeenteraad gaat actief met inwoners in gesprek om hen
te informeren over het belang van isolatie en andere vormen
van energiebesparing en hen te wijzen op de mogelijkheden die
bijvoorbeeld de Rijksoverheid biedt voor het verkrijgen van een
financiële bijdrage.

Start 3e kwartaal
2022 met
informatiemarkt in
het gemeentehuis
op Open
Monumentendag

n.v.t.

Het college onderzoekt in samenwerking met initiatiefnemers
van een energiecollectief of energiecoöperatie of inwoners
belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij een dergelijk
initiatief.

Start 3e kwartaal
2023

Incidenteel

Het college stelt het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit op. Daarin
wordt in ieder geval een planning en prioritering opgenomen van
de opdrachten:
•
Verkenning van wegen waar de verlaging van de
maximumsnelheid tot 30 km/uur mogelijk is
•
Haalbaarheidsstudie shuttlebus P+R
•
Verkennen mogelijkheden verlengde huisaansluiting tbv
elektrische voertuigen
•
Haalbaarheidsstudie heropening station Lisse in
Keukenhofseizoen
•
Realisatieplan aanleggen snelfietspaden en verbeteren
bestaande fietspaden
•
Realisatieplan optimaliseren voetpaden
•
Lobbyaanpak ontsluiting Lisse (oost-west) en Ringvaart
•
Onderzoek en waar nodig verbeteren van verkeersveiligheid
rond scholen.

4e kwartaal 2022

Incidenteel en
structureel

Het college rapporteert jaarlijks over het Uitvoeringsprogramma
Mobiliteit via de P&C-cyclus.

Jaarlijks

n.v.t.

Het college geeft uitvoering aan de doelstellingen die vastgesteld
worden in de actualisatie van de regionale economische agenda.

Start eerste
kwartaal 2023

Structureel

economie
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Verschillen

Agrarische
sector/GOM
Recreatie en
toerisme

Het college vernieuwt met Keukenhof het
samenwerkingsconvenant. In het convenant wordt de
meerwaarde van de samenwerking tussen de gemeente en
Keukenhof in breed perspectief uitgewerkt. Daarbij wordt
rekening gehouden met de realisatie van maatschappelijke
opgaven en de rol van Keukenhof voor Lisse buiten de
openingsweken om.

3e kwartaal 2023
is het convenant
gereed

n.v.t.

Het college stelt een Centrumaanpak op via een BOB-model.
In de aanpak worden de volgende aandachtspunten
meegenomen:
•
definiëren van ‘centrum’
•
stimuleren van functiemenging voor wonen en werk,
detailhandel en horeca
•
ruimte voor terrassen en uitstallingen
•
voldoende ruimte voor het stallen van fietsen
•
fietsvrij maken van een deel van de Kanaalstraat
•
uitgaansmogelijkheden voor jongeren
•
verwijsbordjes met historische (culturele) informatie en
toeristische trekpleisters
•
(fysieke) ruimte voor de najaarsfeesten in het centrum en
een faciliterende houding tegenover evenementen in het
centrumvoldoende openbare toiletten in het centrum
•
aantrekkelijker maken van de weekmarkt

Start 1e
kwartaal 2023,
besluitvorming
1e kwartaal 2024

Het college bereidt besluitvorming voor over het verkeersvrij
maken van het Vierkant tijdens het terrassenseizoen via een
BOB-model.

Uiterlijk 1e kwartaal
2023

n.v.t.

Het college zet in overleggen met ketenpartners in de regio
onverkort in op het versterken van de duurzame bollenteelt.

Raadsperiode
2022-2026

n.v.t.

Het college stelt een beleidsnotitie op voor het stimuleren van
recreatie en toerisme in, op en aan het water. Daarin worden
onder meer uitgewerkt:
•
Aanlegmogelijkheden voor vaartuigen
•
Realisatie wandelpad naast de Ringvaart en Greveling
•
Recreatief gebruik van dijken

4e kwartaal 2023

Incidenteel

Het college gaat actief aan de slag met de ambities en
speerpunten uit de Visie verblijfsrecreatie. Ieder jaar realiseert
het college een concrete uitwerking dat de aantrekkingskracht
van Lisse op het gebied van recreatie en/of toerisme verbetert.

Raadsperiode
2022-2026

Incidenteel

Het college voert de door de raad aangenomen motie over
camperplaatsen uit en roept actief particuliere en agrarische
bedrijven op om kleinschalige camperplaatsen te gaan realiseren.
Als overbrugging wordt er tijdelijk een aantal veilige en legale
camperplaatsen aangewezen totdat er door bedrijven een gelijk
aantal plaatsen is gerealiseerd.

4e kwartaal 2023

Incidenteel

Wonen en bouwen

Incidenteel
en eventueel
structureel

Duurzaamheid
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Bestuursopdracht

Planning

Incidenteel/
Structureel
budget

Het college bereidt een voorstel over hoogbouw in Lisse
voor via het ‘BOB-model’:
Beeldvorming: werkbezoek aan potentiële hoogbouwlocaties
Oordeelsvorming: discussienotitie hoogbouw en ruimtelijke
kwaliteit
Besluitvorming: raadsvoorstel kaders voor hoogbouw
(gebiedsgerichte invulling van ruimtelijke kwaliteit)

1e kwartaal 2023

Incidenteel

Het college bereidt een voorstel voor hoe zij versnelling aan
kan brengen in de realisatie van (tijdelijke) woningen. Daarbij
wordt het college opgeroepen “out of the box” te denken,
zoals bijvoorbeeld het bouwen van (tijdelijke) woningen
binnen de rode contouren en geluidscontouren en daarin
mee te nemen alternatieve vormen van wonen.

2e kwartaal 2023

Incidenteel

Het college bereidt bij de evaluatie van het woonprogramma
een voorstel voor over de percentages sociale woningbouw,
middelduur en vrije sector. Hierbij betrekken zij de resultaten
uit de woningbouwmonitor.

4e kwartaal
2024

n.v.t.

Het college ontwikkelt een gebiedsaanpak voor de entrees
van Lisse in combinatie met woningbouw en de omgeving.
De entrees van het dorp zijn voor bezoekers de eerste
‘kennismaking’ met Lisse. Onderwerpen die hierbij aan de
orde komen: welke aanblik willen we geven? Welk soort
woningbouw is mogelijk op die locaties?

Start 1e kwartaal
2023

Incidenteel

Het college besteedt in de integrale aanpak
arbeidsmigranten aandacht aan de huisvestingslocaties van
arbeidsmigranten.

4e kwartaal
2022

n.v.t.

Het college stelt een voorstel op over een nieuw afvalbeleid.
Dit gebeurt mede op basis van de evaluatie van het
afvalbeleid.
In het voorstel worden de volgende aandachtspunten
meegenomen:
•
Maatregelen om de VANG-doelstellingen 2025 te halen
•
Verkenning naar marktontwikkelingen rond
grondstoffen
•
Betalen voor restafval of kosteloos aanbieden
•
Afval gescheiden aanbieden door bedrijven
•
Korting op afvalstoffenheffing wanneer een huishouden
het afval goed scheidt

Start 1e kwartaal
2023

Incidenteel
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Sociaal Domein
Overeenkomsten

Mobiliteit

Regionale en lokale
economie

Het college (met de burgemeester als verantwoordelijk
portefeuillehouder voor participatie) stelt in samenspraak
met de raadswerkgroep Participatie een startnotitie op
voor een participatieproces over het thema grootschalige
energie-opwek, het ruimtebeslag en de aandacht voor de
inzet van alternatieve vormen.

2e kwartaal 2023

Het college gaat in overleg met de (basis)scholen over
de wenselijkheid een onderzoek uit te voeren naar de
verkeersveiligheid rond scholen.

3e kwartaal 2022

n.v.t.

n.v.t.

Het college bereidt besluitvorming voor over parkeren in
Lisse.

4e kwartaal
2022

n.v.t.

Het college maakt een raadsvoorstel over wijziging van
de Winkeltijdenverordening. Dit doet het college via een
BOB-model. Specifieke aandacht hierbij gaat uit naar de
verruiming van de openingstijden van winkels (waaronder
supermarkten) op zondag.
- Beeldvorming: input ophalen van supermarkten
en andere ondernemers, klanten, omwonenden,
werknemers, kerkgenootschappen, inclusief de
ervaringen van de afgelopen twee jaar;
- Oordeelsvorming: discussienotitie over voor- en
tegenargumenten van verruiming winkelopenstelling op
zondag
- Besluitvorming: Raadsvoorstel wijziging
Winkeltijdenverordening.
Tot het moment van besluitvorming behoudt de gemeente
de huidige situatie rond de openingstijden op zondag, voor
zover dat binnen wettelijke kaders mogelijk is.

Besluitvorming
1e kwartaal 2023

n.v.t.

(Jeugd)zorg

Armoedebeleid

Agrarische sector/
GOM
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Het college bereidt een raadsvoorstel voor over de
actualisatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie. Als
uit de evaluatie blijkt dat dat nodig is, doet het college een
voorstel tot wijziging van de opdracht aan de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de wijze van
financiering hiervan.

4e kwartaal
2023

Incidenteel

Bestuursopdracht

Planning

Incidenteel/
Structureel
budget

De Maatschappelijk Agenda wordt tweejaarlijks
geactualiseerd. Het college legt de nieuwe
Maatschappelijke Agenda ter besluitvorming aan de raad
voor.

4e kwartaal 2023 en
4e kwartaal 2025

n.v.t.

Het college stelt uitvoeringsprogramma’s op voor de
doelen van de Maatschappelijke Agenda. Daarbij zal een
prioriteitsvolgorde worden aangehouden. Het eerste
uitvoeringsprogramma dat wordt uitgewerkt is Vitaliteit.

Programma Vitaliteit
2e kwartaal 2023

n.v.t.

Het college onderzoekt welke knelpunten bestaan
in de toegankelijkheid van openbare gebouwen, het
winkelcentrum en de sportvoorzieningen.

4e kwartaal 2023

Incidenteel

De gemeenteraad en het college volgen doorlopend de
nieuwe Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie
Zorg Holland Rijnland en kijken kritisch naar kwaliteit,
financiën en efficiëntie. Daarover vindt verdieping plaats
door middel van inzet van een expertteam.

Raadsperiode 20222026

n.v.t.

Het college krijgt de opdracht om de praktijkondersteuner
jeugd in te blijven zetten en deze vanaf de begroting 2023
structureel op te nemen.

4e kwartaal 2022

Structureel

Het college geeft opdracht aan de Intergemeentelijke
Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) om prioriteit te geven aan
het onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten
bij nieuwe ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening
zoals opgenomen in het beleidsplan Schulddienstverlening
2022-2025: het invoeren van een saneringskrediet en het
uitvoeren van adviesrecht volgens landelijke regelingen.
Het college verzoekt de ISD de gemeenteraad periodiek te
informeren over de voortgang.

2e kwartaal 2023

Het college houdt met het oog op het mogelijk ontstaan
van energiearmoede bij de actualisatie van de RES en de
daaruit volgende LES en de Transitievisie warmte rekening
met het belang en de positie van minima.

Raadsperiode 20222026

n.v.t.
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Verschillen
Mantelzorg
en aanpak

Het college organiseert met ketenpartners een
themabijeenkomst ‘Zicht op eenzaamheid in Lisse’.

1e kwartaal 2023

Incidenteel

De gemeente faciliteert een gesprek tussen huisartsen en
inwoners over de op handen zijnde mogelijke verhuizing van
de dokterspost. Het doel van dit gesprek is informatie uit te
wisselen tussen huisartsen en inwoners.

2e helft 2022

n.v.t.

Het college neemt in het uitvoeringsprogramma Vitaliteit
een plan van aanpak op voor het stimuleren van gezonde
voeding en beweging voor schoolgaande jeugd. Dit doet zij
in samenwerking met scholen, JOGG en sportverenigingen.

2e kwartaal 2023

Bestuursopdracht

Planning

Incidenteel/
Structureel
budget

Het college bereidt een voorstel voor over herziening van
het subsidiebeleid, waarbij subsidieaanvragen worden
getoetst aan de opgaven uit de Maatschappelijke Agenda:
op welke manier levert deze activiteit een bijdrage aan het
behalen van de doelen uit de Maatschappelijke Agenda?

Start 4e kwartaal
2023 (na het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s
van de Maatschappelijke Agenda)

Incidenteel

Het college bereidt besluitvorming voor over het inperken
van de kosten binnen het sociaal domein volgens het BOBmodel:
Beeldvorming: Werkbezoek, input vanuit ketenpartners,
verkenning naar mogelijkheden inkomensafhankelijke
component bij jeugdhulp en maatschappelijke
voorzieningen vanuit de Wmo.
Oordeelsvorming: Discussienota: voorstellen voor aanpak
stijgende kosten sociaal domein. Grotere inzet op preventie
en aandacht voor kosten en kwaliteitverhouding.
Besluitvorming: Voorstel aanpak

Start 1e kwartaal
2023

Incidenteel

Het college voert een brede verkenning uit naar de
introductie van een Lisserpas en de doelgroepen die
daarvoor in aanmerking komen.

4e kwartaal 2023

Incidenteel
en eventueel
structureel

Het college bereidt een voorstel voor over actualisatie
van het accommodatiebeleid. Daarin worden verschillende
aspecten meegenomen, waaronder zelfbeheer, effectief
en multifunctioneel ruimtegebruik, de functieontwikkeling
richting de toekomst en de functie van buurtcentra. Dit
wordt gedaan via een BOB-model.

Planning:
Beeldvorming eerste
kwartaal 2023,
Oordeelsvorming
tweede/derde
kwartaal 2023,
Besluitvorming vierde
kwartaal 2023

Incidenteel

Het college onderzoekt op welke manier mensen met
dementie zonder indicatie voor dagbesteding en hun
partners ondersteund kunnen worden.

2e kwartaal 2024

Incidenteel

eenzaamheid

Onderwijs

Incidenteel

Kosten,
kwaliteit en

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Ontmoetingsplekken voor
jong en oud

Het college organiseert in samenwerking met de
verenigingen een verenigingsdag, waar bestuurders
en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar
kunnen leren door kennis uit te wisselen over onder andere
professionalisering en het aanbod in cursussen voor
bestuurders. Afhankelijk van de belangstelling wordt vaker
een verenigingsdag georganiseerd.

4e kwartaal 2022

Incidenteel

De gemeente neemt initiatieven om gesprekken met en
tussen jongeren te faciliteren en jongeren te stimuleren
om mogelijkheden rond uitgaansgelegenheden te
onderzoeken en te realiseren. De burgemeester ziet met
de raadswerkgroep Participatie toe op de vormgeving en
uitvoering van het participatieproces.

1e kwartaal 2024

Incidenteel

efficiëntie

Armoedebeleid

Accommodatie-

44

Het college geeft absolute prioriteit aan besluitvorming
over en realisatie van het dienstencentrum Beukenhof en
uitvoering van de motie uit november 2019.

Uiterlijk 4e kwartaal
2023 uitvoering
gegeven aan motie
Beukenhof

n.v.t.

Het college inventariseert welke buurtcentra er in Lisse
zijn en welke locaties als buurtcentrum gebruikt kunnen
worden. Het college onderzoekt in samenwerking met
verenigingen en vrijwilligersorganisaties hoe deze centra
breder gebruikt kunnen worden en stimuleert het beter
benutten van deze locaties.

4e kwartaal 2023

Incidenteel

beleid

Ontmoetingsplekken voor
jong en oud
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