BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

29 september 2020

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;Mevr. M. Pippel, plv secretaris

Afwezig

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Dhr. B. Marinussen, secretaris

Z-20-150693 - 347952
vragen raad met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de
huisvesting van arbeidsmigranten op Heereweg 359 te Lisse vast te stellen.
Door de fractie van Partij van de Arbeid zijn schriftelijke vragen gesteld over de
huisvesting van arbeidsmigranten. In de bijlage beantwoordt het college
vragen zoals wat de gemeente doet om de huisvestingsomstandigheden van
arbeidsmigranten te verbeteren. Ook beantwoordt het college vragen over de
huisvesting van arbeidsmigranten in dit specifieke geval.
Besloten wordt om de bijgevoegde beantwoording over huisvesting
van arbeidsmigranten vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-150534 - 349804
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 september 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 september 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-129308 - 321075

Wethouder van der Laan neemt niet deel aan de beraadslagingen.
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aanpassing beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en bollenstreek"
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming
1. Dat het college zich voorneemt te besluiten artikel 5.4. inclusief bijbehorende
passages van de beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en bollenstreek" aan te passen.
(bijlage 1)
2. Dat het college zich voorneemt te besluiten een kaart (bijlage 2) aanvullend aan
artikel 5.4. toe te voegen aan de beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" waarop
delen van het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen" waar in beginsel de mogelijkheid
wordt geboden om huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan.

3. De bijgevoegde bewonersbrieven (bijlage 3 en 4) vast te stellen.
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegd raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld om geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het
voornemen van het college om de beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en bollenstreek" aan
te passen en aan te vullen met een kaart.
Samenvatting

Op 24 april 2018 is door het toenmalig college van B&W de beleidsregel
"ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek; (hierna: de beleidsregel) vastgesteld.
Het doel van het vaststellen van de beleidsregel is het mogelijk maken van
tijdelijke huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten op daarvoor geschikt
geachte locaties in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden in stedelijk gebied
en (voormalig) agrarische gebouwen in het buitengebied.
Er is het afgelopen jaar bij de toepassing van de beleidsregel geconstateerd dat
er leegstaande kantoorpanden, die in beginsel in aanmerking komen voor het
huisvesting van arbeidsmigranten, zich ook binnen het bestemmingsplan
‘bedrijventerreinen’ bevinden. Door het huidige tekort aan adequate huisvesting
voor arbeidsmigranten kan het faciliteren van huisvestingsmogelijkheden binnen
de op de kaart aangewezen delen van het bestemmingsplan ‘bedrijventerreinen’
bijdragen aan het verminderen van de druk op de reguliere woningmarkt, en
tegelijkertijd verloedering of achteruitgang ten gevolge van leegstand op
bedrijventerreinen tegengaan. Voorwaarde hierbij is wel dat het desbetreffend
pand geen woonbestemming heeft en voldoet aan de overige voorwaarden in de
beleidsregel.
Het college is voornemens, mede naar aanleiding van het advies van de
bezwarencommissie, om de beleidsregel ten aanzien van artikel 5.4. specifiek
aan te vullen om de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen’ te kunnen benutten voor het tijdelijk huisvesten van
arbeidsmigranten en te kunnen voldaan aan de doestellingen van vastgesteld
beleid. Gelet op de gevoeligheid en emotie dat dit onderwerp oproept besluit het
college hier niet over totdat de raad hierover is geïnformeerd en hiertoe in de
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te
brengen. Daarnaast stelt het college de omwonenden van de aangewezen delen
van de bedrijventerreinen in de gelegenheid hierover vragen te stellen aan het
college.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-150445 - 347420
verlenging inhuur detachering B. Marinussen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Personeel en Organisatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Gebruik te maken van de contractuele mogelijkheid om de overeenkomst met
het bureau Zeelenberg voor de inhuur van de gemeentesecretaris met een half
jaar te verlengen per 1 oktober 2020.

Samenvatting

De huidige gemeentesecretaris Lisse/directeur HLTsamen is ingehuurd vanuit
het bureau Zeelenberg met ingang van 1 oktober 2019 voor de periode van 1
jaar met een mogelijke verlenging van een half jaar. Besloten wordt gebruik te
maken van de contractuele mogelijkheid om de overeenkomst met een half jaar
te verlengen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-20-144291 - 348104
Programmabegroting 2021-2024
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2021-2024.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om:
1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024,
zoals opgenomen in de financiële begroting.
3. Het positieve begrotingsresultaat 2021 (€ 71.000) te dekken
door middel van een toevoeging aan de algemene reserve.

Samenvatting

De Programmabegroting 2021-2024 is het instrument van de raad om de kader
stellende en toezichthoudende taak te kunnen vervullen.
Het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 laat inclusief het dekkingsplan
het eerste jaar een sluitend beeld zien. Vanaf 2022 is het saldo van de
meerjarenbegroting negatief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr

Z-20-134378 - 326825

Onderwerp

Presentatie LES & TVW

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en Advies

1. Bijgevoegd agenderingsvoorstel 'Presentatie LES & TVW' vast te stellen.
Juni 2020 zijn we van start gegaan met het opstellen van de Lokale
Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW). In de eerste fase van
dit project informeren we de raad met een presentatie over het proces en de
opzet van de LES en TVW. Met dit voorstel vragen wij het college bijgevoegd
agenderingsvoorstel "Presentatie LES & TVW" vast te stellen. Besloten wordt om
bijgevoegd agenderingsvoorstel 'Presentatie LES & TVW' vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-149102 - 344768
Vaststelling verrekenplicht 2019
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. Geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele neveninkomsten van

burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Besluit

alle leden van het college van Lisse over het jaar 2019.
Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verplichte vaststelling van een
eventuele verrekeningsplicht van neveninkomsten van politieke ambtsdragers
van Lisse.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-149810 - 346510
Raadsbrief stand van zaken Wet Inburgering 2021
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
De bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken van de invoering van de Wet
Inburgering 2021 vast te stellen
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf deze datum
zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringsonderwijs
aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. Het onderwijs richt zich op
het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op deelname aan de
Nederlandse samenleving. In de nieuwe situatie moeten gemeenten ervoor
zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het
werk gaan. Door middel van de raadsbrief willen we de raad informeren over de
stand van zaken van de invoering van deze wet.

Akkoord (Gewijzigd besloten)

