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Zaak / doc nr Z-20-112764 - 333492 

Onderwerp Strijdig gebruik hotel De Lis - Westerdreef 49 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De als bijlage opgenomen last onder dwangsom ten behoeve van de eigenaar 
van hotel De Lis (gevestigd aan de Westerdreef 49), wegens gebruik van het 
pand in strijd met het vigerende bestemmingsplan, vast te stellen.  
 
2. Het eerdere besluit tot oplegging van een last onder dwangsom d.d. 22 
augustus 2018, wegens gebruik van het pand in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan, in te trekken. 
 
3. De bijgevoegde raadsbrief 'Strijdig gebruik Westerdreef 49 Lisse vast te 
stellen. 
 
4. De informatiebrief voor omwonenden inzake Strijdig gebruik Hotel de Lis vast 
te stellen. 
 
 
  

Samenvatting De afgelopen periode hebben wij diverse klachten ontvangen van omwonenden 
van hotel De Lis dat het hotel in strijd met het bestemmingsplan zou worden 
gebruikt. De omwonenden zouden thans veel overlast ervaren van personen 
verblijvend in hotel De Lis. Naar aanleiding van deze klachten is er onderzoek 
gedaan naar het gebruik van het hotel. Uit onderzoek is gebleken dat het pand 
inderdaad in strijd met het bestemmingsplan gebruikt wordt. Het pand is niet in 
gebruik als hotel, maar wordt gebruikt als huisvestingslocatie voor 
arbeidsmigranten in dienst van een uitzendbureau voor de duur van hun 
arbeidsverhouding. 
 
Nu het gebruik niet in overeenstemming is met hetgeen op grond van het 
bestemmingsplan ter plaatse toegestaan is, zullen wij handhavend optreden. Er 
zijn geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan moet worden afgezien 
van handhavend optreden (concreet zicht op 
legalisatie/onevenredigheid). Daarnaast dient ook de overlast die door 
omwonenden wordt ervaren te worden meegewogen. Een prettig (woon)klimaat 
voor alle betrokkenen door naleving van het bestemmingsplan door alle 
partijen is hierbij van belang. Reden waarom er voorgesteld wordt om een last 
onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van hotel De Lis wegens het 
gebruik van het pand in strijd met het vigerende bestemmingsplan. In de last 
onder dwangsom zal een begunstigingstermijn worden opgenomen, waarbinnen 
het strijdige gebruik door de eigenaar dient te worden beëindigd. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-148477 - 345583 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020 vast te stellen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-133462 - 342961 

Onderwerp Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

in te stemmen met de adviezen (bijlage 11) over de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Samenvatting In de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten wordt de uitslag van de ledenraadpleging van juni 2020 
ter bekrachtiging voorgelegd en staan onder andere voorstellen rond de 
uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten op de 
agenda. Vanzelfsprekend wordt daarbij aandacht besteed aan de actuele 
ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten 
al langer kampen en de VNG inzet in de komende periode om de belangen van 
de leden te behartigen. De ledenvergadering wordt digitaal gehouden. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de ALV agenda van 25 
september 2020. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137513 - 344848 

Onderwerp Advies inzake opsporingsvergunningen aardwarmte 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen van de provincie 
Zuid-Holland inzake drie aanvragen voor opsporingsvergunningen 
aardwarmte; 

2. In te stemmen met bijgaande gezamenlijke reactie van de gemeenten 
in de Duin- en Bollenstreek. 

3. de burgemeester van Lisse aan wethouder J. van der Laan 
het volmacht te verlenen voor het (mede-)ondertekenen van 
bijgevoegde gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek. 

Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft drie aanvragen 
voor opsporingsvergunningen aardwarmte in onze regio ontvangen. EZK neemt 
de drie aanvragen in behandeling en beoordeelt die op grond van de 
Mijnbouwwet. Conform de Mijnbouwwet worden de aanvragen ter advisering 
voorgelegd aan onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-
Holland heeft de betreffende gemeenten verzocht om voor 21 september 2020 
te reageren op haar concept adviezen. Om hun reacties kracht bij te zetten, 
hebben de portefeuillehouders duurzaamheid van de Duin- en Bollenstreek 
bijgaande gezamenlijke reactie opgesteld. 
 
Besloten wordt om kennis te nemen van bijgaande concept adviezen van de 
provincie Zuid-Holland inzake drie aanvragen voor opsporingsvergunningen 
aardwarmte en bijgaande gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109634 - 343464 

Onderwerp Adviezen regiodag Holland Rijnland 16 september 2020 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

 
in te stemmen met de adviezen (bijlagen 1 en 4)  over de onderstaande twee 



besluit portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 16 september 2020 van 
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
 
  1. PHO Economie en Leefomgeving 
  2. PHO Maatschappij en Jeugd 

Samenvatting Op woensdag 16 september 2020 vindt het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij en Jeugd en het portefeuillehoudersoverleg Economie en 
Leefomgeving van het samenwerkingdsorgaan Holland Rijnland via Microsoft 
Teams plaats. 
Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de verschillende 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145666 - 339321 

Onderwerp Deelname Lisse aan rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan het nieuwe Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 
2021-2024 (CmK3). 
2. Te kiezen voor een jaarlijkse matchingsbedrag op basis van € 0,79 per 
inwoner. 
3. Bijgevoegde verklaring te ondertekenen. 

Samenvatting Sinds 2013 nemen de basisscholen van Lisse deel aan de rijksregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de periode 2021-2024 heeft het Rijk een 
nieuwe regeling opgesteld. Met deze regeling, het CmK3, stelt het Rijk voor de 
duur van vier jaar stimuleringssubsidies beschikbaar voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten, zodat kwalitatief goede cultuureducatie wordt 
aangeboden. Hoofddoel van deze regeling is de kwaliteit van het 
cultuuronderwijs op scholen te versterken door het stimuleren van duurzame en 
intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector. CmK3 
biedt extra ruimte voor gelijke kansen voor alle kinderen in Holland Rijnland, 
speelt in op het nieuwe curriculum en verbindt binnen- en buitenschools 
leren. De ingeslagen ontwikkeltrajecten van CmK1 en CmK2 worden voortgezet 
en daarnaast wordt het programma uitgebreid met buitenschoolse activiteiten, 
bijvoorbeeld 'Verwonder om de Hoek', waarin kinderen de kans krijgen actief, 
creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Kunstgebouw (Provinciale 
organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland) vraagt 
voor de deelnemende gemeenten in de regio Holland Rijnland subsidie aan bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De bijdrage per deelnemende 
gemeente wordt door het FCP gematcht. Hiervoor moet een verklaring door het 
college worden ondertekend. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


