
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 10 november 2020 

 
 

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-20-157963 - 363711 

Onderwerp Raadsbrief liquiditeitspositie DSV 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'Voorfinanciering garantstelling DSV' achteraf te bekrachtigen en 
vast te stellen 

Samenvatting De raadsbrief "Voorfinanciering Garantstelling DSV' informeert de raad over de 
laatste stand van zaken rond de liquiditeitspositie van DSV als onderdeel van 
haar herstelprogramma en de voorfinanciering van rente- en 
aflossingsbetalingen door de gemeente. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157261 - 363644 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 november 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijsten B&W d.d. 3 november 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-156894 - 360530 

Onderwerp Stand van zaken financiële impact corona 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de financiële impact van de Covid-19 pandemie 
vast te stellen. 

Samenvatting Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is er veel veranderd in de 
wereld. De maatschappelijke en economische gevolgen van de daaropvolgende 
crisis zijn groot en verstrekkend. De lange termijneffecten van de Covid-19 crisis 
blijven onduidelijk en sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de het virus en 
de maatregelen die daarbij moeten worden getroffen. 
 
In de raadsbrief worden de hogere financiële uitgaven en gemiste inkomsten van 
de gemeente Lisse en HLTsamen nader toegelicht. De peildatum van deze 
monitor is gebaseerd op de data die bekend zijn op 31 augustus 2020. In dit 
memo worden de effecten toegelicht die zich tot deze datum hebben voor 
gedaan. 
 
Daarnaast komen de steunpakketten vanuit Lisse en het Rijk aan bod. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157175 - 361766 

Onderwerp Wijziging Verordening precariobelasting Lisse 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om:  

1. De Verordening tot eerste wijziging van de Verordening 
precariobelasting Lisse 2020 vast te stellen. 

2. Dienovereenkomstig de begrotingswijziging R3010 vast te stellen. 

Samenvatting De coronacrisis treft de horecaondernemers in Lisse hard. Om de 
horecaondernemers tegemoet te komen, stellen we voor over het jaar 2020 
geen precariobelasting op te leggen voor terrassen. Hiertoe moet de 
Verordening precariobelasting Lisse 2020  gewijzigd worden, waarbij de 
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Lisse 
2020 na inwerkingtreding terug werkt tot en met 1 januari 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157215 - 361313 

Onderwerp Raadsbrief RES, LES en TVW Lisse 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.De raadsbrief "Samenhang Regionale Energiestrategie met de Lokale 
Energiestrategie & Transitievisie Warmte" vast te stellen. 
  

Samenvatting Het college wordt gevraagd in te stemmen met de raadsbrief "Samenhang 
Regionale Energiestrategie met de Lokale Energiestrategie & Transitievisie 
Warmte" en de raadsbrief aan de raad toe te zenden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155627 - 358003 

Onderwerp Addendum convenant Stichting Lisse Marketing 2020 - 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de ondertekening van de bijgevoegde overeenkomst, 
'addendum op het convenant voor bepaalde duur inzake financiering Stichting 
Lisse Marketing 2020 – 2021'. 
2. Het percentage niet-gemeentelijke bijdragen van de totale inkomsten per jaar 
van Stichting Lisse Marketing te verlagen van minimaal 45% naar minimaal 
30%. 
3. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder C.P.M 
van der Zwet tot het ondertekenen van het addendum. 
 
 
 
  

Samenvatting Op 28 januari 2020 is het convenant voor bepaalde duur inzake financiering 
Stichting Lisse Marketing 2020 - 2021 ondertekend. Tijdens de 
programmabegroting 2020 - 2023 is het amendement 'Bijdrage Stichting Lisse 
Marketing' aangenomen. Dit amendement stond voor om de voorgestelde 
bezuiniging op de bijdrage aan Stichting Lisse Marketing (vanaf nu: SLM) te 
laten vervallen. Op 20 mei 2020 heeft de raad besloten om de resterende 
voorgestelde bezuiniging ad € 30.000,- te laten vervallen. Hiervan maximaal € 
25.000,- in te zetten ter uitvoering van de opdracht van SLM, en € 5.000,- in te 
zetten voor de uitvoering van de opdracht tot doorontwikkeling van de 
weekmarkt. Dit besluit heeft geleidt tot bijgevoegd addendum waarin de 
aanpassingen en/of aanvullingen juridisch zijn vastgelegd. 
 
In artikel 6, financiële huishouding, is een verplichting opgenomen waarin SLM 
naast de bijdrage van de gemeente ook andere inkomstenbronnen moet 



verwerven. De bijdrage via niet-gemeentelijke partijen stond op minimaal 45% 
van het totaal, dit percentage wordt verlaagd naar minimaal 30% van het totaal. 
Stichting Lisse Marketing heeft aangegeven dat een minimum van 45% bij nader 
inzien voor hun niet haalbaar is gebleken.  
 
Besloten wordt om:  

 In te stemmen met de ondertekening van het addendum.  
 Het percentage niet-gemeentelijke bijdragen van de totale inkomsten 

per jaar van SLM te verlagen van 45% naar 30%. 
 een volmacht te verlenen aan wethouder C.P.M van der Zwet voor het 

ondertekenen van het addendum. 

 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


