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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-20-153281 - 355027 

Onderwerp Statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ondersteuning van het initiatief tot statusaanvraag Nationaal Park 
Hollandse Duinen vast te stellen; 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder C.P.M. van der Zwet om een eventuele 
(publicitaire) steunbetuiging te doen en te ondertekenen; 
3. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan 
wethouder C.P.M. van der Zwet om een eventuele (publicitaire) steunbetuiging 
te ondertekenen; 
4. Bestaande gemeentelijke projecten ook via Nationaal Park Hollandse Duinen 
over het voetlicht te brengen, en daarmee een rol vervullen die Nationaal Park 
Hollandse Duinen duidt als ‘operationeel partner’; 
5. De bijgevoegde raadsbrief, met als onderwerp ‘aanvraag status Nationaal 
Park Hollandse Duinen’ vast te stellen.  

Samenvatting Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Onder leiding van Dunea is het initiatief 
ontstaan om dit verkozen mooiste natuurgebied van Nederland te bekronen met 
een officiële Nationaal Park Status. Sindsdien sloten tientallen partners zich aan, 
waaronder terreinbeheerders, overheden, ondernemers, marketingorganisaties 
en maatschappelijke en culturele organisaties.  
  
Nationaal Park Hollandse Duinen, de brede kuststrook van Hoek van Holland tot 
en met Hillegom, is een prachtig en geliefd gebied. Je vindt er natuurparels van 
internationale allure, verbonden met bijzondere landschappen en zichtbare 
historie (oude akkertjes, Atlantikwall, landgoederen, trekvaarten, oude 
binnensteden). En dat alles midden in het dichtstbevolkte deel van Nederland. 
Voor dit samenhangende geheel van rijke natuur, bijzonder landschap, 
cultuurhistorie en steden en bedrijvigheid wordt voor het einde van het jaar 
2020 een officiële statusaanvraag gedaan tot Nationaal Park bij het ministerie 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de partners is de vraag gesteld om 
de statusaanvraag te ondersteunen. 
  
Besloten wordt om:  

 het initiatief statusaanvraag Nationaal Park Hollands Duinen te 
ondersteunen,  

 voor een mogelijke ondertekening mandaat te verlenen aan C.P.M. 
van der Zwet  

 voor een mogelijke ondertekening een volmacht te verlenen aan 
C.P.M. van der Zwet  

 bestaande gemeentelijke projecten ook via NPHD onder het voetlicht 
te brengen en  

 om een raadsbrief hierover vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064338 - 359039 

Onderwerp Ontwikkelingen herstelwerkzaamheden zwembad De Waterkanten 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 1. De bijgevoegde raadsbrief inzake ''Ontwikkelingen herstelwerkzaamheden 



burgemeester en wethouders 
besluit 

zwembad De Waterkanten" vast te stellen. 

Samenvatting In 2015 is het sportcomplex De Waterkanten opgeleverd aan de gemeente. Er 
zijn twee restpunten die nog niet structureel zijn opgelost. Vanaf najaar 2018 
heeft de gemeente zich bestuurlijk en ambtelijk maximaal ingespannen om de 
gebreken van het zwembad van het sportcomplex De Waterkanten structureel 
op te lossen. De herstelwerkzaamheden zijn op 19 juli 2020 gestart met als doel 
om 1 oktober 2020 het zwembad te heropenen. Deze datum is niet gehaald door 
nieuwe gebreken die aan het licht zijn gekomen in de afrondende 
herstelwerkzaamheden. Met dit voorstel stelt het college de bijgevoegde 
raadsbrief inzake "Ontwikkelingen herstelwerkzaamheden zwembad De 
Waterkanten" vast.  
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-144291 - 359451 

Onderwerp Erratum programmabegroting 2021-2024 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het College vast te  laten stellen om: 
 
- Het erratum vast te stellen als onderdeel van de begroting. 
- Het erratum gelijktijdig bij de behandeling van de programmabegroting 2021-
2024 aan de raad voor te leggen in de raadsvergadering van 5 november. 

Samenvatting De inkomsten uit de precariobelasting is in 2021 voor het laatst daarom is in de 
oorspronkelijke versie deze post als incidenteel gekenmerkt. We hebben dit 
afgestemd met onze toezichthouder de provincie Zuid Holland en zij stemmen 
erin toe dat het een structurele post betref. Dit maakt het beeld voor 2021 
positiever maar we dienen nu twee pagina's te wijzigen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-154049 - 359410 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 oktober 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 oktober 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-148446 - 349396 

Onderwerp Nieuw Beleid: Geldleningen en Garanties 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het (bijgevoegde) document 'Beleid en uitvoering geldleningen en 
garanties (Lisse)' voorlopig vast te stellen 

2. Het (bijgevoegde) document 'Beleid en uitvoering geldleningen en 
garanties (Lisse)' aan de raad voor te leggen waarin de raad wordt 
voorgeteld om;  

1. Kennis te nemen van het document 'Beleid en uitvoering 
geldleningen en garanties (Lisse)' 

2. Om geen bedenkingen tegen de definitieve vaststelling van 
het document 'Beleid en uitvoering geldleningen en 
garanties (Lisse)' (door het college) kenbaar te maken 

Samenvatting Het document 'Beleid en uitvoering en garanties' maakt inzichtelijk wat de 
integrale kosten van een financieel instrument zijn zodat de raad beter wordt 



gepositioneerd om kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Daarnaast wordt 
nadere invulling gegeven aan de financiële verordening van de gemeente die 
stelt dat de integrale kosten in rekening gebracht dienen te worden. Met dit 
document maakt de gemeente de spelregels voor de verstrekking van een 
financieel instrument concreet en borgt zij dat de verstrekking plaatsvindt 
conform de vigerende wet-en regelgeving. Hierbij wordt eveneens gekeken naar 
het aspect staatssteun. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107320 - 358463 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur 28 oktober 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland d.d. 28 
oktober 2020, waarbij sprake is van een schriftelijke raadpleging. 

Samenvatting Op woensdag 28 oktober 2020 is er een schriftelijke raadpleging over de agenda 
van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Er wordt geadviseerd over de 
volgende agendapunten: het aanwijzen van een lid van het Dagelijks Bestuur, 
de tussenrapportage 2020, plan van aanpak Regionaal Investeringsfonds en het 
jaarverslag 2019-2020 Regionaal bureau leerplicht. Deze adviezen zijn 
besproken met de leden van het Algemeen Bestuur uit de Duin- en Bollenstreek. 
Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155068 - 357050 

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2020-I ISD Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2020 en de begrotingswijziging 2020-I 
van de ISD Bollenstreek. 
2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
a. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2020 en de begrotingswijziging 2020-I 
van de ISD Bollenstreek. 
b. Als zienswijze aan de ISD te laten weten dat de raad instemt met de 
begrotingswijziging 2020-I van de ISD Bollenstreek. 
  

Samenvatting De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft eind augustus 
haar halfjaarcijfers 2020 gepresenteerd. Op basis van deze cijfers en die van 
2019 berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2020. 
Omdat de verwachte resultaten in totaal hoger zijn dan wat in de 
oorspronkelijke begroting 2020 staat vastgelegd, heeft de ISD de 
begrotingswijziging 2020-I opgesteld. De gemeenteraad kan een zienswijze op 
de begrotingswijziging 2020-I indienen. Geadviseerd wordt een positieve 
zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020-I.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115062 - 357008 

Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA Lisse "Woningnood Lisse" 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over "woningnood 
Lisse" vast te stellen. 

Samenvatting De PvdA Lisse heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college over 
"de woningnood" in Lisse. Bijgevoegd document voorziet in de beantwoording 
hiervan. Besloten wordt om de beantwoording van de vragen vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-154535 - 355913 

Onderwerp Raadsbrief afschaffing diftar en gevolgen corona afvalinzameling 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Halfjaarrapportage 2020 afval en 
milieustraten na afschaffen diftar "vast te stellen. 
  

Samenvatting Middels deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de inzameling van afval over het eerste half jaar 
van 2020.  
 
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-153201 - 355523 

Onderwerp stand van zaken Integrale Toegang 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De raadsbrief stand van zaken Integrale Toegang vast te stellen.  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
stand van zaken Integrale Toegang. Op 28 mei jl. is de raad met een presentatie 
bijgepraat over de Integrale Toegang ontwikkelingen. Hierna is de raad in juni 
via een raadsbrief geïnformeerd. Met deze brief willen wij de raad weer bijpraten 
over de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen bij het organiseren van 
de Integrale Toegang. De ontwikkelingen tot het vormen van een Integrale 
Toegang zijn inmiddels een flink aantal stappen verder. We hebben onder 
andere gesproken met de organisaties die een rol gaan spelen in de Integrale 
Toegang, over de rechtsvorm en oprichting daarvan. Deze betrokken partijen 
zijn bereid gezamenlijk een Stichting te vormen en de gemeente maakt 
afspraken met de partijen over de uitvoeringsafspraken. Dit wordt in deze brief 
verder uitgelegd.  
Deze brief wordt nader aan de raad toegelicht tijdens de informatieve avond op 
4 november 2020.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-152891 - 352605 

Onderwerp Collegevoorstel Wijziging GR RDOG HM 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen waarin wordt 
voorgesteld: 
 
1 De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden vast te stellen, conform de wijzigingen als 
weergegeven in bijlage 1 (bijlage 1 moet dan zijn de was/wordt lijst met de 
wijzigingen die betrekking hebben op de wijziging naar een collegeregeling). 
2 Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden vast te stellen, zodat deze komt te luiden zoals opgenomen in 
bijlage 2 van dit voorstel, onder voorwaarde van vaststelling van de wijziging 
genoemd onder besluitpunt 1 door de gemeenten die deelnemen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling. 
 
2. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden vast te stellen, zodat deze komt te luiden 
zoals opgenomen in de bijlage van dit voorstel, onder voorwaarde van 
vaststelling van de wijziging genoemd onder besluitpunt 1 van het bijgevoegde 



raadsvoorstel. 
  

Samenvatting De gemeente Lisse neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM 
voert voor 
de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van 
gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet 
geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten op wetgeving en 
tussentijds toegevoegde taken. Om die reden wordt met dit voorstel het besluit 
genomen om de Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren, onder 
voorbehoud van het raadsbesluit. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


