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

Status

12 november 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-19-099224 - 242910
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. In te stemmen met de verordening maatschappelijke ondersteuning 2020.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld om: De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 vast te
stellen
Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmovoorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging leidt
tot een tweetal wijzigingen binnen de huidige verordening. Daarnaast wordt
voorgesteld om de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf door het sociaal
netwerk niet meer in de vorm van een pgb te verstrekken maar in de vorm van
een financiële tegemoetkoming. Het college wordt gevraagd de wijzigingen op
de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Lisse 2020 ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-100964 - 243826
Nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:

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 bevestigd is door de Belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de
mogelijkheid om reserves en voorzieningen te vormen.

1. De nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 goed te keuren;
2. Het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen door
het HLT-bestuur goed te keuren.

Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van HLTsamen een nota reserves en
voorzieningen HLTsamen vastgesteld onder de voorwaarde van goedkeuring
door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen. Niet alle
gemeenteraden hebben hun goedkeuring over de nota uitgesproken.
Op 10 oktober 2019 is er een gezamenlijke bijeenkomst met de drie
auditcommissies van de gemeenten geweest waarin de knelpunten van de
eerder voorgelegde nota reserves en voorzieningen zijn besproken. In dit
overleg zijn tevens oplossingsrichtingen bedacht waarmee een goedkeuring van
de nota door de drie raden haalbaar wordt geacht. Het e.e.a heeft geresulteerd
in de nu voorliggende nota reserves en voorzieningen HLTsamen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-041945 - 246357
Vaststelling bestemmingsplan Heereweg 460A - zorgboerderij SterkSaam
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
burgemeester en wethouders voorgesteld wordt om:
besluit
1. de nota beantwoording zienswijze Heereweg 460a - uitbreiding zorgboerderij
vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Heereweg 460A - uitbreiding zorgboerderij met de
digitale planindentificatie NL.IMRO.0553.bphweg460azorg-vax1 vast te stellen
met in achtneming van de bijgevoegde nota van zienswijze;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Heereweg 460a - uitbreiding zorgboerderij’,
bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, heeft op grond van
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van
donderdag 8 augustus 2019 tot en met woensdag 18 september 2019 ter inzage
gelegen. Eenieder kon gedurende zes weken een zienswijze indienen. Tijdens de
terinzagelegging is er één zienswijze ingediend. Het college besluit om de
gemeenteraad voor te stellen het bestemmingplan, met inachtneming van de
nota van zienswijze, vast te stellen.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-072019 - 247859
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van 1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
burgemeester en wethouders voorgesteld wordt om het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Lisse vast te
besluit
stellen en daarmee de volgende strategische uitgangspunten en prioriteiten voor
het te voeren veiligheidsbeleid in de gemeente voor de komende jaren:
Strategische uitgangspunten:
o Strategische communicatie
o Integrale samenwerking
o Informatiedeling en –positie
o Signalering en preventie
o Oplossingsgericht
werken Prioriteiten:
o (Georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
o (Woon)overlast en maatschappelijke onrust
o Cybercrime
o Jeugd en Veiligheid
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB) is een strategisch
veiligheidsplan, waardoor de regierol van de gemeente wordt versterkt. Het
beleid is tot stand gekomen in samenwerking met partners en inwoners. Het
college stelt de kaders voor het veiligheidsbeleid voor aan de gemeenteraad:
strategische uitgangspunten, prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. De vier
gekozen prioriteiten, (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit, overlast en
maatschappelijke onrust, cybercrime en jeugd en veiligheid, zijn dan ook op
hoofdlijnen beschreven. Op basis van het IVB wordt per jaar een
uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het veiligheidsjaarplan.
Hierin worden de concrete maatregelen en acties op het gebied van veiligheid
opgenomen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-102986 - 248930

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

APV
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld om:

Samenvatting

Jaarlijks worden er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
wijzigingen in de model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) doorgegeven.
In deze wijzigingen is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Deze
wijzigingen zijn in de onderhavige APV doorgevoerd. Vervolgens zijn er
wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit de praktijkervaring van
vergunningverlening en handhaving. Onderwerpen die op dit moment niet of nog
niet goed geregeld zijn in de huidige APV en die problemen geven bij het
verlenen van een vergunning of ontheffing of waarbij bepaalde overtredingen
door de handhavers niet goed kunnen worden aangepakt.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

1. De Algemene Plaatselijke Verordening Lisse vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening
Lisse.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-102951 - 249345
Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 2019 onderdeel
Klimaatakkoord
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het voorstel van de VNG over agendapunt 6
Klimaatakkoord, zoals verwoord in de ledenbrief van 1 november 2019
(kenmerk PEN/U201900817 Lbr. 19/093) mede gelet op de daarin
vermelde overwegingen en gestelde voorbehouden en de daarbij
behorende moties van de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering d.d. 29 november 2019 met inachtneming van de
kanttekeningen in het ambtelijke advies (bijlagen 8 en 9).
2. In te stemmen met de inzet van de VNG voor het vervolgproces met
inachtneming van de kanttekeningen in het ambtelijke advies
(bijlagen 8 en 9):
a. Vertaling van de uitkomsten van het artikel 2-onderzoek Financiëleverhoudingswet naar de uitvoeringslasten in toereikende financiële
randvoorwaarden voor gemeenten
b. Voldoende borging van de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de
samenleving op basis van onder meer het onderzoek naar de mate,
spreiding en clustering van woonlastenneutraliteit bij verschillende
woningtypen en warmteoplossingen
c. Goede afspraken over collectieve warmte, waarbij we waar zinvol
komen tot nieuwe warmtesystemen. Onder andere door het
wegnemen van financiële belemmeringen waar gemeenten nu
tegenaan lopen bij de aanleg van warmtenetten.

Samenvatting

Op 29 november 2019 is de Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG
(BALV) in Nieuwegein. Op de agenda staat onder andere het voorstel om in te
stemmen met het klimaatakkoord. Lisse heeft op 13 november 2019 een extra
commissie Ruimte en Infrastructuur belegd over agendapunt 6 (het
klimaatakkoord). Het VNG voorstel is uitgebreid toegelicht in de ledenbrief van 1
november 2019. Gelet op de overwegingen en de voorbehouden die gesteld zijn
wordt voorgesteld in te stemmen met Klimaatakkoord (agendapunt 6) en met de
inzet van de VNG in het vervolgproces met inachtneming van de kanttekeningen
in het ambtelijk advies (bijlagen 8 en 9).

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-103450 - 250167
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

