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Zaak / doc nr Z-20-109742 - 268007 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 januari 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 januari 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-085921 - 208391 

Onderwerp Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het actieprogramma ‘Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten’ zoals 
opgenomen in bijlage VI vast te stellen. 

2. De gemeenteraad over de in dit voorstel opgenomen beleidslijnen in 
de vorm van een raadsbrief informeren en daartoe de als bijlage VIII 
bijgevoegde concept raadsbrief vast te stellen. 

3. Te starten met de registratiefase. 
4. Voor het maken van een begin met uitvoering van het plan van 

aanpak, in de lijn van de HLT verdeelsleutel, een incidenteel budget 
van € 22.774,- beschikbaar te stellen en via de 1e 
voortgangsrapportage te voorzien in de dekking van deze kosten. 

5. Nadere voorstellen van de HLT organisatie af te wachten met 
betrekking tot de verdere programmafinanciering, waarbij een en 
ander in verbinding wordt gebracht met basis- en kwaliteit op orde 
(o.a. de basisadministraties) alsmede de relatie, verwevenheid en 
prioriteringen op andere activiteiten en thema's (inclusief inzet en 
prioriteiten ten aanzien van toezicht en handhaving).   

6. In te stemmen met het als bijlage X toegevoegde persbericht. 

 
 
  

Samenvatting De als gevolg van de economische groei toenemende behoefte aan inzet van 
arbeidsmigranten in combinatie met de schaatste op de woningmarkt en 
beperkte mogelijkheden tot areaal uitbreinding maakt het vraagstuk van 
huisvesting voor arbeidsmigranten urgent. De rekenkamercommissie voor 
Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse heeft in een daartoe uitgebracht rapport 
aandacht gevraagd voor dit thema. 
 
Bij de aanpak van dit vraagstuk wordt voorgesteld te kiezen voor een 
gefaseerde aanpak, zoals die is verwoord in het 'Actieprogramma Aanpak 
vraagstuk arbeidsmigranten’. Het gaat dan om de volgende fasering: 
1. Registratie 
2. In beeld brengen van de (huisvestings)opgave 
3. Formuleren van het nieuwe beleidskader en oppakken van de uitvoering 
daarvan 
4. Handhaving 
5. Flankerend beleid. 
 



In het actieplan wordt uitgegaan van een gezamenlijke HLT aanpak, bij voorkeur 
verbreed naar een aanpak in Duin en Bollenstreek verband (dus met Noordwijk 
en Katwijk) en zo mogelijk een verdere opschaling in de richting van onze 
samenwerkingspartners in Holland Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088366 - 237115 

Onderwerp Vaststellen lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad is vereist 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
      1. De bijgevoegde lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen is vereist vast te stellen, als bedoeld in artikel 
6.5 derde lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
      2. De lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen van de raad is vereist, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart 
2012, in te trekken. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de verklaring van geen bedenkingen vast te 
stellen. 
 
  

Samenvatting Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning niet in het bestemmingsplan past, 
kan de gemeente besluiten om af te wijken van het bestemmingsplan om 
vergunning te verlenen. De Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) kent verschillende procedures voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. Naast de kruimelgevallenregeling (de kleinere afwijkingen 
van het bestemmingsplan), waarvoor het college bevoegd is om vergunning te 
verlenen, bestaat ook de uitgebreide procedure. Deze procedure dient voorzien 
te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen 
bedenkingen van de raad, voordat het college een besluit kan nemen. 
 
In 2012 heeft de raad een Lijst van categorieën van gevallen vastgesteld 
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Voorgesteld wordt 
dit besluit te herzien en te actualiseren. In de lijst staan een aantal categorieën 
die te algemeen geformuleerd zijn. Ook is één van de categorieën niet juridisch 
afdwingbaar. Naast dit feit blijkt dat vanuit de praktijk steeds vaker 
omgevingsvergunningen worden aangevraagd met behulp van de uitgebreide 
procedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, punt 3 van de Wabo). Om voor veel 
voorkomende categorieën van aanvragen de procedure te verkorten door reeds 
aan te geven dat de raad akkoord is en dat een verklaring van geen 
bedenkingen niet noodzakelijk is, wordt voorgesteld de huidige lijst in te trekken 
en een nieuwe lijst met categorieën vast te stellen. 
 
Het college besluit de raad voor te stellen om de huidige lijst in te trekken en 
een nieuwe lijst met categorieën vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld de 
raadsbrief vast te stellen. In deze raadsbrief wordt een toelichting gegeven op 
de uitgebreide procedure en op de nieuwe lijst met categorieën van gevallen 
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen afgegeven hoeft te worden. 
Daarbij worden ook de verschillen ten opzichte van de oude lijst benoemd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-101735 - 251401 

Onderwerp Vaststelling Archiefverordening Lisse 2020 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin de 
raad wordt voorgesteld om de Archiefverordening Lisse 2020 vast te 
stellen.  

Samenvatting Op 2 april 2019 hebt u besloten de archivaris van Leiden aan te wijzen als 
archivaris van Lisse. De consequentie daarvan is dat de archiefverordening 
aangepast moet worden. In artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet staat 
dat de gemeenteraad voor het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden 
door de archivaris een verordening vast stelt.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-19-081670 - 247270 

Onderwerp Vaststelling archiefverslag en aanbieding aan gemeenteraad en provincie 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het archiefverslag 2018 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de geplande acties, zoals die staan op bijlage 2 bij 

dit voorstel, om de achterstanden in het Informatiebeheer in te lopen. 
3. Het archiefverslag ter kennis te brengen van de gemeenteraad en ten 

behoeve van het interbestuurlijk toezicht door de provincie toe te 
zenden aan de provinciaal archivaris 

Samenvatting Het archiefverslag is het document  dat u op grond van artikel 8 van de 
Archiefverordening aanbiedt aan de gemeenteraad en waarin u verslag doet van 
de wat u hebt gedaan als zorgdrager voor het gemeentelijk 
informatiebeheer. Uw college is op grond van de Archiefwet belast met de zorg 
van de gemeentelijke archieven. Het 'Verslag Archief KPI's 2018' waarin de 
archivaris rapporteert over het beheer van de overgebrachte archieven en het 
toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte archieven is onderdeel 
van uw archiefverslag. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109332 - 265060 

Onderwerp Methode duurzame gebiedsontwikkeling 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Eén jaar lang pilots te draaien om ervaring met de methode Duurzame 
Gebiedsontwikkeling DGO op te doen 

2. De uitkomsten uit de pilots op te nemen in de Omgevingsvisie 
3. De methode op te nemen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 

(LIOR) 
4. De bijgevoegde raadsbrief ‘Route methode Duurzame 

Gebiedsontwikkeling’ inclusief bijlagen vast te stellen 

Samenvatting Duurzaamheid is belangrijk voor de gemeente Lisse. Zij wil in de huidige 
behoeften van haar inwoners kunnen voorzien, zonder de toekomstige behoeftes 
aan te tasten. Daarom heeft zij in het Richtinggevend Plan Duurzaamheid Lisse 
2040 een viertal duurzaamheidsambities vastgelegd:  

 Lisse is in 2040 een energieneutrale gemeente 
 Lisse heeft in 2040 een circulaire economie 
 In 2030 zijn de mobiliteit gerelateerde CO2-emissies 25% lager dan in 

1990 
 In 2025 is alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig (Label A+) en 

tenminste 3 objecten (waaronder in ieder geval het gemeentehuis) 
energie-neutraal (NoM: Nul op de Meter) 

Om deze ambities te bereiken, is het belangrijk dat de opgave niet groter wordt. 
Daarom heeft Lisse besloten duurzaamheid structureel mee te nemen bij 
(nieuwe) ruimtelijke projecten. Dit doen we door het gebruiken van de methode 
Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). Het gaat dan om: nieuwbouwwoningen, 
nieuw te realiseren maatschappelijk vastgoed en (her)inrichting van de 
openbare ruimte. Het gaat dan dus niet om nieuw te realiseren kantoren en 
bedrijven en bestaand vastgoed (bestaande woningen en bestaand 
maatschappelijk vastgoed). 
  
Het college besluit om onder de paraplu van de Omgevingsvisie inwoners te 
vragen om mee te denken en mee te praten over de toepassing van de 
methode. 
Het gaat dan om de vragen: hoe passen we de methode toe (kaderstellen, 
richtinggevend of een mix) en voor wie gaat het gelden. 
Ook besluit het college om de definitieve keuze bij de vaststelling van de 
Omgevingsvisie eind 2020 vast te leggen. 
Om een keuze te kunnen maken, heeft het college besloten om in 2020 te 
experimenteren met de methode in de praktijk. 
Dit doen we door het aanwijzen en uitvoeren van minimaal twee pilotprojecten. 
Verder besluit het college om de methode al zover mogelijk door te vertalen/ op 
te nemen in de nog op te stellen Leidraad Openbare Ruimte (LIOR).   
Op dit moment heeft Lisse namelijk nog een HIOR. 
Tot slot besluit het college om de raad te informeren middels een raadsbrief.   
 
  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


