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Status 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 Z-20-115062 - 320234 
 

Onderwerp Vaststellen concept-woonprogramma 
 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van 1. Het concept Woonprogramma Lisse 2020-2024 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders 2. Het concept Woonprogramma Lisse 2020-2024 ter inzage te leggen vo  
besluit weken. 

 
Samenvatting Na een periode van voorbereiding, waarbij verschillende belanghebbenden zijn 

geïnformeerd en geconsulteerd, ligt het concept-woonprogramma 2020 - 2024 

'evenwicht op de woningmarkt' voor. Besloten wordt om het concept 

woonprogramma 2020 - 2024 'evenwicht op de woningmarkt' vast te stellen 

en tenminste zes weken ter inzage te leggen. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-127654 - 324814 
 

Onderwerp Ontwerp-Luchtvaartnota 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van 1. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze van de gemeente Lisse op 

burgemeester en wethouders Ontwerp-Luchtvaartnota  
besluit 2. de bijgevoegde raadsbrief inzake zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota vast 

te stellen 

 
Samenvatting Op 15 mei is door het ministerie de Ontwerp-Luchtvaartnota "Verantwoord 

vliegen naar 2050" gepubliceerd. De Ontwerp-Luchtvaartnota ligt ter inzage tot 

en met 9 juli met de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. De gemeente 

Lisse is participant in de Bestuurlijke Regie Schiphol en het Bestuurlijk 

vooroverleg Schiphol Cluster Zuidwest. Wij sluiten ons aan bij de zienswijzen 

van deze twee gremia, maar hechten ook waarde aan het inbrengen van een 

eigen zienswijze. Besloten wordt om in te stemmen met de zienswijze van Lisse 

op de Ontwerp-Luchtvaartnota en deze ter informatie naar de raad te versturen. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-021890 - 310636 
 

Onderwerp Plan van aanpak bodemverontreiniging W.L. Döllstraat 
 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van 1. Het plan van aanpak "bodemverontreiniging W.L. Döllstraat" vast te stellen; 

burgemeester en wethouders 2. De verjaring van de rechtsvordering op Horsman door middel van bijgevoegde  
besluit brief (Bijlage 5) te stuiten; 

3. De brief aan de bewoners van de W.L. Döllstraat (bijlage 6) vast te stellen; 

4. Bijgevoegde raadsbrief 'bodemverontreiniging W.L. Döllstraat' vast te stellen. 
 

Samenvatting In 2016 is geconstateerd dat er een bodemverontreiniging zit onder het wegdek 



  van de W.L. Döllstraat ter hoogte van de huisnummers 72 t/m 80. De 
  Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft ons in haar brief van 2 maart 
  2020 opdracht gegeven om een nader bodemonderzoek uit te laten voeren naar 
  de omvang van de verontreiniging. Op dit moment kunnen we niet uitsluiten 
  dat de verontreiniging alleen onder het wegdek zit en niet doorloopt naar de 
  percelen van bewoners van deze straat. Om de soort/aard en locatie van de 
  verontreiniging vast te stellen en uit te sluiten dat dit doorloopt naar 
  aangrenzende percelen, doen wij nader onderzoek. In het plan van aanpak 
  beschrijven we onze werkwijze rondom het onderzoek naar de omvang van de 
  bodemverontreiniging, communicatie richting inwoners, juridische stappen 
  richting de ontwikkelaar en het tijdspad. Met dit voorstel vragen we het college 
  in te stemmen met het plan van aanpak, de brief naar Horsman, de brief naar 

  de bewoners van de W.L. Döllstraat en de raadsbrief 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-138136 - 323360 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 juni 2020 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 juni 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-133967 - 316952 

 
 

Onderwerp  Ledenraadpleging VNG wijziging garantstelling WSW 

Portefeuillehouder  Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling  TM Financien 

Het College van  1. Niet in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de achtervangpositie 

burgemeester en wethouders  van gemeenten ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zoals in 

besluit  bijgevoegde VNG Ledenbrief wordt voorgesteld. 

Samenvatting  Gemeenten staan als achtervang garant voor een deel van de leningen van 
  woningcorporaties via het borgingssysteem van het Waarborgfonds Sociale 
  Woningbouw (WSW). Het Rijk staat voor 50% in de achtervang, 25% wordt 
  verdeeld over alle gemeenten die borg staan en 25% wordt opgevraagd bij de 
  gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. Deze laatste 25% is nu 
  niet direct gerelateerd aan het woningbezit van de corporatie in de betreffende 
  gemeente. Het voorstel van de VNG en het WSW is nu om deze laatste 25% te 
  verdelen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat van het woningbezit in 
  de gemeente. De VNG heeft een indicatieve berekening gemaakt waaruit de 
  huidige verdeling wordt vergeleken met de toekomstige situatie. Voor de HLT 
  gemeenten blijkt daaruit niet dat de verhoudingen niet een betere afspiegelingen 
  worden van het woningbezit van de corporatie in een gemeente. Daarnaast 
  neemt het totale bedrag waar Hillegom, Lisse en Teylingen garant voor staan 
  aanzienlijk toe (met €78 miljoen). Daarom wordt besloten niet in te stemmen 
  met het VNG voorstel tot wijziging van de achtervangpositie van gemeenten ten 

  aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-109634 - 322343 

 
 

Onderwerp  Advies PHO Maatschappij en Jeugd 8 juli 2020 

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

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  
Stem in met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 

burgemeester en wethouders 
 

 

Maatschappij en Jeugd van 8 juli 2020 van Holland Rijnland. 
besluit 

 
  

Samenvatting  
Op 8 juli 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en   

  Jeugd via Microsoft Teams plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de 

  adviezen die in bijlage 2 zijn verwoord. 
   



 
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 

 
Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-19-088105 - 320681 
 
Tussen evaluatie aanpak ondermijning (2018-2021) 
 
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 
 
TM Toezicht en Handhaving 

 
In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'tussen evaluatie aanpak 

ondermijning (2018-2021)' voor de raadscommissie van 9 september 2020. 

 
Op 1 november 2018 is het programma aanpak ondermijning van start gegaan. 

Door de drie gemeenteraden is in 2018 besloten te investeren in de aanpak voor 

de periode van drie jaar, tot en met oktober 2021. Afgesproken is om in het 

derde kwartaal van 2020 een tussen evaluatie aan te bieden, om inzicht te 

geven in de voortgang, resultaten en effectiviteit van de aanpak. 
 
Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Z-20-134378 - 319913 
 
Raadsbrief 'Gemeente Lisse op weg naar een LES en TVW! #Update 1 
 
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 
 
TM Beleid en Advies 

 
1. De raadsbrief 'Gemeente Lisse op weg naar een LES en TVW!' vast te 

stellen en ter kennisgeving naar de raad te sturen. 

 
De gemeente Lisse gaat, zoals elke gemeente in Nederland, de komende jaren 

werken aan de energietransitie. In 2050 moet de energievoorziening bijna 

helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Dit betekent ook dat we onze 

woningen en utiliteiten op andere wijze, dan met aardgas, moeten gaan 

verwarmen. Om dit te bereiken, stelt de gemeente Lisse een lokale 

energiestrategie (LES) en een transitievisie warmte (TVW) op. Eind 2019 heeft 

het college het plan van aanpak hiervoor vastgesteld en met de raad gedeeld. In 

deze raadsbrief informeren we de raad over de voortgang van het project en 

delen we de planning tot eind 2020, met een voorzichtige doorkijk naar 2021. 

Besloten wordt om de raadsbrief 'Gemeente Lisse op weg naar een LES en TVW!' 

vast te stellen en ter kennisgeving naar de raad te sturen 
 
Akkoord (Gewijzigd besloten) 


