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Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
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Z-18-064464 - 176479
Vaststelling beleid en beleidsregels openbare laadinfrastructuur en afsluiten
overeenkomst Allego
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Het beleid laadinfrastructuur Lisse vast te stellen;
2. De bijbehorende ‘beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische
voertuigen Lisse’ vast te
stellen;
3. Te besluiten de overeenkomst voor openbare laadinfrastructuur in
Lisse met Allego B.V. aan te gaan.

Samenvatting

Elektrisch rijden groeit in Nederland en in Lisse. Voor de elektrische rijder is het
lang niet altijd mogelijk om op eigen terrein te laden. Een alternatieve oplossing
om vanaf eigen terrein met een kabel de auto in de openbare ruimte te laden is
vaak niet mogelijk of niet wenselijk. Dit vraagt om beleid voor laadinfrastructuur
die aansluit bij de trends en doelstellingen van de rijksoverheid, de regio Holland
Rijnland en van onze eigen gemeente op dit onderwerp. Wekelijks ontvangt de
werkorganisatie meerdere vragen over de mogelijkheden voor
laadinfrastructuur.
De gemeente Lisse had eerder al beleidsregels opgesteld. De markt van
elektrisch rijden en laadinfrastructuur is echter voortdurend in beweging,
waardoor deze beleidsregels niet meer aansloten bij de praktijk. Daarom is
besloten de beleidslijn te actualiseren. Het concept beleid laadinfrastructuur
Lisse en de concept beleidsregels ‘oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen
Lisse’ zijn opgesteld en het college heeft hier eerder mee ingestemd. Via
berichtgeving in de krant en op onze website hebben wij aangekondigd dat het
concept beleid en de beleidsregels zes weken ter inzage zouden liggen.
Inmiddels is de reactietermijn verstreken en zijn er geen reacties
binnengekomen. Daardoor kunnen het concept beleid en de concept
beleidsregels ongewijzigd door u vastgesteld worden.
Door vaststelling van het beleid en het afsluiten van de eerste overeenkomst
kunnen wij gaan voorzien in de behoefte van onze inwoners en elektrische
rijders en tegelijkertijd een stap zetten in het bereiken van onze
duurzaamheidsdoelstellingen, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 20182022 ‘Samen duurzaam denken, samen duurzaam doen’ en het ‘Richtinggevend
plan Duurzaamheid Lisse 2040’.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074134 - 178373
Evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 gemeente Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
De "evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2018" vast te stellen.
Op 6 maart 2018 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2018 (hierna: HUP

2017) vastgesteld (zie bijlage 2). Met het uitvoeringsprogramma concretiseren
wij de handhavingsnota op het gebied van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: Wabo) taken, de Algemene plaatselijke verordening
(hierna: APV) en de Drank- en horecawet (hierna: DHW). Voor het cluster BOA’s
bestond het grootste deel van de werkvoorraad in 2018 uit het afhandelen van
meldingen. Daarnaast heeft het cluster, conform de prioritering in de nota,
overtredingen opgespoord en toezicht gehouden bij evenementen. De meeste
bekeuringen zijn uitgeschreven op het verkeerd parkeren en blauwe zone.
Bovendien is een groot deel van de capaciteit ingezet bij de in het HUP 2018
benoemde projecten, zoals het naleefgedrag van het afvalbeleid en jeugd- en
vuurwerkoverlast. Daarnaast hebben de BOA’s/DHW-inspecteurs controles
uitgevoerd op de naleving van de Drank- en Horecawet.
Voor het cluster Bouw- en Woningtoezicht (hierna: cluster Bwt) bestond een
deel van de werkvoorraad in 2018 uit zaken met een doorloop uit 2017. Dit gold
zowel voor de controle op verleende vergunningen als voor de behandeling van
handhavingsdossiers. Daarnaast zijn er nieuwe zaken (handhaving en toezicht)
overeenkomstig de prioritering gestart en afgehandeld. In de meeste gevallen
zijn de handhavingszaken en meldingen opgelost door te overleggen met de
betrokkenen (melder/verzoeker en overtreder). Slechts in een enkel geval is een
handhavingsbesluit genomen. Naast de reguliere werkzaamheden, heeft het
cluster Bwt ook projectmatige werkzaamheden uitgevoerd. Deze stonden in het
teken van strijdig gebruik bestemmingsplannen en illegale bouw. Dit was o.a.
het project huisvesting arbeidsmigranten.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073182 - 179505
Nota reserves en voorzieningen gemeenschappelijke regeling werkorganisatie
HLTsamen 2018
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De raad voor te stellen:
1. De nota reserves en voorzieningen gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie HLTsamen 2018 goed te keuren.
2. Kennis te nemen van het voornemen van het bestuur van HLTsamen om
binnen de uitgangspunten van de nota Reserves en Voorzieningen een algemene
reserve en een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen in te stellen.

Samenvatting

In de themabijeenkomst Financiën van 8 mei 2017 van het bestuur HLTsamen is
de wens uitgesproken om, binnen een aantal richtlijnen, reserves te kunnen
vormen. Hiervoor was nog een fiscaal onderzoek nodig naar een eventuele
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor HLTsamen. Dit onderzoek is
in 2018 afgerond. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er voor het cluster
ambtelijk apparaat de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt. Doordat
bovenstaande nu bevestigd is door de belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de
mogelijkheid om reserves en voorzieningen te vormen.
Tot nu toe werden er door HLTsamen geen reserves aangehouden, waardoor de
resultaten een op een werden verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Er
bestond daarmee geen mogelijkheid om bijvoorbeeld middelen te reserveren
voor het opvangen van onvoorziene incidenten of voor het overhevelen van
middelen voor activiteiten die wel geraamd waren, maar die nog niet tot
uitvoering waren gekomen in dat jaar. Nu reservevorming mogelijk is, wordenconform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling- in deze nota richtlijnen
gegeven met betrekking tot reserves en voorzieningen.
De nota behoeft conform artikel 22 lid 2 goedkeuring van de gemeenteraden van
Hillegom, Lisse en Teylingen. De nota is conform artikel 22 lid 1 van de
Gemeenschappelijke Regeling in de vergadering van het bestuur van HLTsamen
dd 7 maart 2019 vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-074387 - 179671
Agenderingsvoorstel presentatie brandweercijfers 2018
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel ''presentatie brandweercijfers
2018'' voor de commissie M&F op 10 april 2019.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Mevrouw E.M. weber-Teuben, directeur Risico- en Crisisbeheersing zal een
presentatie geven over de jaarcijfers 2018 van Veiligheidsregio Hollands-Midden.
De commissie zal geïnformeerd worden over de operationele inzetten van
brandweerpost Lisse, de cijfers vanuit risicobeheersing en de ontwikkelingen
binnen de Veiligheidsregio.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074357 - 179848
Agenderingsvoorstel politiecijfers 2018
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel ''presentatie politiecijfers 2018''
voor de commissie M&F op 10 april 2019.
Mevrouw M. Blom, teamchef Bollenstreek-Noord, zal een presentatie geven over
de jaarcijfers van de politie voor de gemeente Lisse.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074575 - 180032
Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1 . De gemeenteraad voor te stellen het Procesvoorstel Actualisatie Woonvisie
Lisse vast te stellen (bijlage 1) middels bijgevoegd raadsvoorstel (bijlage 2).
De woonvisie van Lisse loopt in 2019 af en is dan 5 jaar het kader geweest voor
het woonbeleid in de gemeente. Dit jaar wordt de woonvisie geactualiseerd en
doorontwikkeld naar een instrument dat toekomstbestendig is. In 2019 zal ook
worden gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor Lisse in het
kader van de Omgevingswet. Daarom zal de woonvisie worden doorontwikkeld
naar een strategisch woondocument en een apart woonprogramma. Het
strategisch document zal met het opstellen van de omgevingsvisie daarin
opgaan. Het College besluit de gemeenteraad voor te stellen het Procesvoorstel
Actualisatie Woonvisie Lisse vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-074786 - 181418
Adviezen AB Holland Rijnland 13 maart 2019
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, d.d. 13 maart
2019.
Op woensdag 13 maart 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. Deze
adviezen zijn op 6 maart ook besproken met de AB-leden uit de Duin- en
Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de bespreking met de ABleden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075346 - 181590
Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 5 maart 2019

Portefeuillehouder
Afdeling

TM Bestuur en Management Ondersteuning

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

de openbare besluitenlijst van 5 maart 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

