LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN LISSE

Status

25 juni 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M.
van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van
der Laan, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-072998 - 202804
Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het advies van de commissie bezwaren en klachten op te volgen en ten
grondslag te leggen aan de motivering van het te nemen besluit,
2. De bezwaren ontvankelijk te verklaren,
3. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten, en
4. Af te zien van het vergoeden van kosten.

Samenvatting

Een belanghebbende heeft verzocht om handhaving in verband met strijdig
gebruik, strijdige bebouwing en overtredingen van milieu-eisen op het perceel
Achterweg-Zuid te Lisse. De bollengrond aldaar wordt gebruikt voor het
hobbymatig houden van paarden. Het college heeft dit handhavingsverzoek
afgewezen. De belanghebbende (hierna: bezwaarmaker) heeft tegen dit besluit
bezwaar gemaakt. De commissie bezwaren en klachten (hierna: de commissie)
heeft een hoorzitting gehouden en heeft naar aanleiding van het dossier en het
verhandelde ter zitting een advies uitgebracht. De commissie heeft het
college geadviseerd om de bezwaren ontvankelijk te verklaren, het bestreden
besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten en af te zien van het
vergoeden van kosten. Het college wordt voorgesteld om conform dit advies te
besluiten.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-067847 - 207040
Starten procedure ontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a, Lisse"
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. de wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan 55a,
Lisse" ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vast te
stellen;
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Akervoorderlaan
55a, Lisse" met identificatienummer NL.IMRO.0553.bpavoorderln55aONx1 te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen;
3. de raadscommissie Ruimte en Infra te informeren over dit besluit
conform bijgaande raadsbrief.

Samenvatting

Op 1 januari 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 55a in Lisse brand
geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan. De
eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen, maar
twee (burger)woningen te realiseren waarvan één binnen het grondgebied van
de gemeente Lisse en de ander op het grondgebied van de gemeente Teylingen.
Omdat de locatie in het werkingsgebied van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) valt, is er sprake van één greenportwoning
op de locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse en één greenportwoning op de locatie
Akervoorderlaan 57 in Voorhout. Hiervoor is ook een overeenkomst met de GOM
gesloten.
Woningbouw buiten de bebouwingscontouren van de Duin- en Bollenstreek is
volgens het regionaal ruimtelijk beleid, vastgelegd in de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), niet meer toegestaan.
Uitzondering hierop zijn de zogenoemde greenportwoningen. Omdat het verzoek

past binnen de kaders van de ISG is door het college op 27 juni 2017 besloten
om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van één
greenportwoning op de locatie Akervoorderlaan 55a in Lisse.
Na het collegebesluit van 22 januari 2019 is het voorontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd voor inspraak en voorgelegd aan de wettelijke
overlegpartners. Er is één inspraakreactie ontvangen. Ook zijn drie
vooroverlegreacties ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreactie is het
bestemmingsplan niet aangepast. De vooroverlegreacties en de reactie van de
Omgevingsdienst West-Holland gaven wel aanleiding om de toelichting op het
bestemmingsplan aan te passen. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed om
ter visie te leggen.
Besloten wordt de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan
"Akervoorderlaan 55a, Lisse" te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter
visie te leggen.
Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-085125 - 207778
Beantwoording schriftelijke vragen VVD Lisse - discussie over functioneren van
de GOM
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD Lisse discussie over functioneren van de GOM - vast te stellen.
Door de heer W. Slootbeek - VVD Lisse zijn schriftelijke vragen gesteld met als
onderwerp: discussie over functioneren van de GOM. Het college besluit de
beantwoording vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-074786 - 210772
Adviezen Algemeen Bestuur Holland Rijnland 3 juli 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

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. 3 juli 2019.
Op woensdag 3 juli 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
in Alphen aan den Rijn. U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de
agenda. Deze adviezen worden op 26 juni 2019 ook besproken met de AB-leden
uit de Duin- en Bollenstreek. De agenda en de adviezen zijn als bijlagen bij dit
voorstel gevoegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-087022 - 211012
Openbare besluitenlijst 18 juni 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst d.d. 18 juni 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078960 - 212082

Onderwerp

Programmarekening 2018

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

TM Financien
De raad voor te stellen:
De Programmarekening 2018 vast te stellen;
2. Het resultaat van de jaarrekening 2018 te bepalen op €
1.803.887,95 voordelig;
3. Kennis te nemen van het accountantsverslag;
4. Het resultaat van de jaarrekening 2018 geheel (€ 1.803.887,95) te
bestemmen ter dekking van de overhevelingsvoorstellen en deze te storten in
de reserve Overhevelingen;
5. De begroting 2019 op te hogen met € 2.174.380 en te dekken uit:
- De reserve Overhevelingen voor € 1.803.888;
- De voorziening Riolering voor € 176.511;
- De Algemene reserve voor € 193.981.
6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Op basis van de Gemeentewet legt het college over het begrotingsjaar 2018
verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur, onder overlegging
van de jaarrekening en het jaarverslag (tezamen jaarstukken of
programmarekening). De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in
het jaar volgend op het begrotingsjaar. De programmarekening over 2018 laat
een positief resultaat zien van iets meer dan € 1,8 miljoen. Dit resultaat wordt
onder andere positief beïnvloed door activiteiten die gepland stonden voor 2018,
maar die in 2018 niet zijn uitgevoerd (ongeveer € 0,7 miljoen). Ook activiteiten
over voorgaande jaren (ongeveer € 1 miljoen) die niet tot uitvoering zijn
gekomen droegen bij aan het positieve resultaat. Het voorstel is om de niet
uitgevoerde activiteiten over te hevelen naar 2019. Een ander positief effect op
het resultaat vormde een winstneming binnen het project De Waterkanten (€
725.000). Daarnaast vloeit een resultaat van HLTsamen van € 0,7 miljoen terug
naar de gemeente, aangezien HLTsamen geen algemene reserve mag vormen.
Een negatief effect op het resultaat vormde de afrekening van het afval over
2017 van ongeveer € 0,9 miljoen.
Het voorstel is om het resultaat over 2018 van € 1,8 miljoen geheel aan te
wenden voor de overhevelingen naar 2019. Dat is echter niet toereikend, er
zal daarnaast een onttrekking vanuit de Algemene reserve van bijna € 0,2
miljoen moeten plaatsvinden om alle overhevelingen te kunnen dekken.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

