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

Status

19 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

Z-18-033502 - 208532
In bruikleen geven Beekbrug
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De aanvraag van Stichting Fioretti Teylingen, om de voormalige
Beekbrugschool aan de Heereweg 455 in Lisse beschikbaar te stellen voor de
vestiging van de Internationale Schakelklassen toe te kennen.
2. Dit gebouw in bruikleen te geven aan Stichting Fioretti Teylingen en daartoe
de bruikleenovereenkomst vast te stellen;
3. De bouwheerovereenkomst vast te stellen;
4. 850.000 euro te verlenen aan Stichting Fioretti Teylingen voor de verbouwing
van de Beekbrug en bijbehorende beschikking vast te stellen.

Samenvatting

Stichting Fioretti Teylingen verhuist haar Internationale Schakelklassen (ISK) op
1 januari 2020 naar de voormalige Beekbrugschool aan de Heereweg 455 in
Lisse. De ISK biedt voortgezet onderwijs aan anderstalige kinderen die net in
Nederland zijn. Voordat deze verhuizing kan plaatsvinden dienen nog een aantal
zaken formeel geregeld te worden. Daarom wordt voorgesteld de aanvraag van
Stichting Fioretti Teylingen toe te kennen en hierbij een bruikleenovereenkomst
en bouwheerovereenkomst vast te stellen en 850.000 euro te verlenen voor de
verbouwing van het pand.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-097977 - 236888
Parkeerplaats bloembollenboulevard westelijke randweg Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
De raadsbrief 'Stand van zaken bloembollenboulevard westelijke randweg Lisse'
vast te stellen en deze ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad.
Samenvatting
In de commissievergadering van 12 september hebben verschillende raadsleden
vragen gesteld over de stand van zaken rond de parkeerplaats langs de
Westelijke Randweg N208 Lisse, beter bekend als de bloembollenboulevard. Met
deze raadsbrief licht het college de stand van zaken rondom de
bloemenboulevard toe.
De provincie Zuid-Holland is op dit moment eigenaar van de parkeerplaats en
verstrekt de ontheffingen aan de standhouders. De provincie ziet het faciliteren
en verstrekken van deze vergunningen niet langer als haar taak. Als de provincie
openbare grond verkoopt, hebben andere overheden een voorkeurspositie om de
grond te kopen.
De gemeente Lisse ziet de jarenlange verkoop van bloembollen op deze plek als
cultureel erfgoed en ziet dit graag gecontinueerd. De gemeente Lisse heeft bij de
provincie aangegeven interesse te hebben in de grond.
De gemeente Lisse vindt het niet haar taak om de bloembollenboulevard in
eigen beheer te houden. De gemeente ziet in de Keukenhof een mogelijke,
professionele partij om deze taak en daarmee het behoud van het cultureel
erfgoed op zich te nemen. Het college is dan ook voornemens de grond door te

verkopen aan de Keukenhof.
Met een wijziging van de APV kunnen standplaatshouders door middel van een
melding bij de gemeente laten weten dat zij producten verkopen op de
parkeerplaats. De Keukenhof zorgt in dit geval voor de keuze voor standhouders
die een plek krijgen op de bloembollenboulevard.
Besloten wordt om de raadsbrief 'Stand van zaken bloembollenboulevard
westelijke randweg Lisse' vast te stellen en deze ter kennisgeving door te sturen
naar de gemeenteraad.
Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-058335 - 241766
Raadsbrief project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake het project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd
vast te stellen.

Met de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de start van het
project Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. De gemeente Lisse neemt samen met de
gemeenten Hillegom en Teylingen het initiatief om voor twee jaar het project ‘de
zorg- en veiligheidstafels Jeugd’ op te zetten. In dit project wordt ingezet op het
versterken van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en er
wordt een lokaal overlegplatform opgericht: de zorg en veiligheidstafel.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-101221 - 246558

Onderwerp

Evaluatie, PvA TvW & Startnotitie RES

Portefeuillehouder

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

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Strategie en Projecten
1. Een Lokale Energiestrategie en een Transitievisie Warmte op te laten
opstellen.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waar in wordt
voorgesteld om:
2.1 De bijgevoegde 'Evaluatie Duurzaamheid 2019' vast te stellen;
2.2 Met de bijgevoegde startnotitie "Van Regionaal Energieakkoord Holland
Rijnland naar Regionale Energiestrategie Holland Rijnland" in te stemmen.
2.3 Het bijgevoegde 'Plan van Aanpak Lokale Energiestrategie & Transitievisie
Warmte' voor kennisgeving aan te nemen;

Samenvatting

Het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) en Transitievisie Warmte
(TVW) is een verplichting onder het nog vast te stellen Klimaatakkoord. De RES
moet vervolgens een doorvertaling krijgen in het gemeentelijk beleid, hiervoor
stellen we een Lokale Energiestrategie (LESS) op. De startnotitie beschrijft de
stappen om van het Energieakkoord Holland Rijnland te komen tot een RES.
Aan de raad wordt voorgesteld om met de Startnotitie "Van Regionaal
Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie Holland
Rijnland" in te stemmen. Het opstellen van de LESS en de TVW is een
collegebevoegdheid, daarnaast wordt voorgesteld om het 'Plan van Aanpak
Lokale Energiestrategie & Transitievisie Warmte' voor kennisgeving aan de raad
aan te bieden.
De 'Evaluatie Richtinggevend Plan Duurzaamheid en Maatregelenpakket 2017
tot 2019 Lisse' reflecteert op het gevoerde duurzaamheidsbeleid van de
gemeente Lisse tussen 2017 en 2019. Besloten wordt om de evaluatie in de
gemeenteraad vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-101606 - 246950

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

Belastingverordeningen 2020
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij wordt voorgesteld vast te
stellen:
1. de verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2020;
2. de verordening op roerende woon- en bedrijfsruimte Lisse 2020;
3. de verordening afvalstoffenheffing Lisse 2020 met bijbehorende
tarieventabel en acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse;
4. de verordening rioolheffing Lisse 2020;
5. de verordening hondenbelasting Lisse 2020;
6. de verordening precariobelasting Lisse 2020 met bijbehorende
tarieventabel;
7. de verordening toeristenbelasting Lisse 2020;
8. de verordening marktgelden Lisse 2020;
9. de legesverordening Lisse 2020 met bijbehorende tarieventabel;
10. de verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse
2020;
11. de compensatieregeling OZB en RZB Lisse 2020;
12. de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen.
College van Burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel
voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2020. Het raadsvoorstel, dat
op donderdag 19 december 2019 in de gemeenteraad wordt behandeld, geeft
kort de wijzigingen weer van de belastingverordeningen en er wordt voorgesteld
de belastingverordeningen vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-052755 - 246980
Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het realiseren van een commerciële ruimte en 24
appartementen op de locatie Heereweg hoek Kanaalstraat te Lisse.
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Vergunningen
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) te
verklaren, overeenkomstig bijgaande 'verklaring van geen bedenkingen', geen
bedenkingen te hebben tegen de op 25 juli 2018 en op 24 april gewijzigde
ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
commerciële winkelruimte met 24 appartementen op de locatie Heereweg 177179 hoek Kanaalstraat 1-7 te Lisse met inachtneming van de Nota van
beantwoording zienswijzen.
2. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke
ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd is.
Op 25 juli 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor
het realiseren van een commerciële ruimte in de plint van het gebouw en 27
appartementen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Heereweg 177-179
hoek Kanaalstraat 1-7 te Lisse. Lopende de planologische procedure heeft de
aanvrager aangegeven 3 appartementen te laten vervallen zodat uiteindelijk niet
27 maar 24 appartementen worden gerealiseerd. De aanvraag is op 24 april
2019 hierop aangepast. Het betreft een sloop/nieuwbouwproject. De huidige
bebouwing bestaande uit commerciële ruimten verdeeld over verschillende
bouwlagen en een horecagelegenheid op de verdieping, wordt gesloopt.
Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Centrum
Lisse'. Afwijken van het bestemmingsplan kan op grond van artikel 2.1, eerste
lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3' van de Wabo. Medewerking is
hieraan mogelijk middels een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure.
De te volgen procedure houdt in dat het college de bevoegdheid heeft om te
beslissen over de aanvraag omgevingsvergunning, mits de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen afgeeft. De verklaring van geen bedenkingen
kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening
(art. 6.5 lid 2 Bor). Om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke
ordening is hiertoe een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hieruit blijkt dat er
spake is van een goede ruimtelijke ordening.
Op 21 mei 2019 is besloten de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te
verklaren conform categorie 3, lid1) . De ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de gemeenteraad (raadsbesluit d.d. 20 juni 2019) en de
ontwerpomgevingsvergunning hebben vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019
ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn in de Nota van beantwoording
zienswijzen samengevat en van een passende reactie voorzien. De

ingediende zienswijzen vormen geen aanleiding om tot een ander standpunt te
komen over de aanvraag omgevingsvergunning.
Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen de (definitieve) verklaring van
geen bedenkingen af te geven.
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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-103280 - 249740
Samenwerkingsafspraken Raad voor de Kinderbescherming 2019
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
1. Het Regionaal Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Holland / Holland
Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019 vast te stellen.
De colleges hebben vanuit de Jeugdwet de wettelijke taak de samenwerking met
de Raad voor de Kinderbescherming jaarlijks vast te leggen. In dit voorstel
worden de afspraken 2019 voorgelegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-103820 - 251114
Advisering regiodag 20 november 2019 Holland Rijnland
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Juridische Zaken
Stem in met de adviezen (bijlage 1) over de onderstaande drie
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 20 november 2019 van het
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland:
1.PHO Economie en Leefomgeving
2.PHO Maatschappij
3.PHO Energie

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Op 20 november 2019 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in de
gemeente Kaag en Braassem. U wordt geadviseerd in te stemmen met de
adviezen en standpunten die in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van
de onderstaande portefeuillehoudersoverleggen:
1. PHO Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en Wonen,
Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer)
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer)
3. PHO Energie
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-104090 - 251948
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 november 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 november 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

