BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

24 november 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;Dhr. B.
Marinussen, secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-157263 - 368331
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 november 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 november 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157787 - 363051
Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De inspraakmogelijkheden, zoals die blijken uit het
"Speelruimteonderzoek gemeente Lisse – Participatie 2019", vast te
stellen als de inspraakprocedure als bedoeld in artikel 4 lid 2
Inspraakverordening.
2. Het "Speelruimteonderzoek gemeente Lisse – Participatie 2019" in
combinatie met hoofdstuk 3 en 7 van het "Uitvoeringsprogramma
spelen en sporten buitenruimte 2020" als eindverslag als bedoeld in
artikel 7 Inspraakverordening vast te stellen.
3. Het "Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020"
vast te stellen.
4. Voor het verwijderen van een aantal speelplekken een budget
beschikbaar te stellen in 2021 van € 27.000,- en in 2022 € 9.000. In
de Kadernota zal voor volgende jaren budget aangevraagd worden
voor het verwijderen van speelplekken.
5. De begrotingswijziging nr. R3007 vast te stellen, waarmee het
investeringskrediet en de exploitatiebudgetten uit het voorliggende
plan voor 2020 beschikbaar wordt gesteld.
6. Het investeringsschema en de exploitatiebudgetten voor 2021 en
volgende jaren aan te passen aan het voorliggende plan.
In de afgelopen jaren is de visie op spelen veranderd, zowel landelijk als lokaal.
Het nieuwe Uitvoeringsplan voor Lisse gaat in op recente ontwikkelingen (o.a.
sporten, duurzaamheid en inclusiviteit) en is verbreed naar spelen, sporten en
bewegen in de openbare ruimte. Er wordt niet alleen aandacht gegeven aan
kinderen, maar ook jongeren, volwassen en mensen met een beperking krijgen
een plek in de openbare ruimte. De focus ligt op centrale verblijfsplekken, waar
verschillende doelgroepen graag komen, uitgedaagd worden en elkaar kunnen
ontmoeten.
De nieuwe visie zorgt voor andere manieren van uitvoeren en inrichten. Van veel
kleine, afgezonderde plekken, naar centrale uitdagende locaties die geïntegreerd
liggen in het groen. Uitdaging en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten voor
de inrichting. Hiermee worden speelplekken fijne verblijfsplekken en zijn zij
toekomstbestendig (ze gaan lang mee en zijn klimaatbestendig). Tijdens het
onderzoek zijn de ervaringen van inwoners geïnventariseerd. Ook bij de

uiteindelijke inrichting blijven bewoners een stem houden. Van belang bij de
uitvoering is ook de samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen, zoals
groen en sport. Door goede afstemming met bewoners en een integrale aanpak
vanuit de gemeente kan daardoor extra draagvlak en meerwaarde worden
gecreëerd zodat de inwoners van Lisse lekker kunnen spelen, sporten en
bewegen!
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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-153348 - 353464
Belastingverordeningen 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt
voorgesteld vast te stellen:
1. de verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2021;
2. de verordening op roerende woon- en bedrijfsruimte Lisse 2021;
3. de verordening afvalstoffenheffing Lisse 2021 met bijbehorende
tarieventabel en acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse;
4. de verordening rioolheffing Lisse 2021;
5. de verordening hondenbelasting Lisse 2021;
6. de verordening precariobelasting Lisse 2021 met bijbehorende
tarieventabel;
7. de verordening toeristenbelasting Lisse 2021;
8. de verordening marktgeld Lisse 2021;
9. de legesverordening Lisse 2021 met bijbehorende tarieventabel;
10. de verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse
2021;
11. de compensatie regeling leges Lisse 2021;
12. de compensatie regeling OZB en RZB Lisse 2021;
13. de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Lisse 2021.
College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel
voor de vaststelling van de belastingverordeningen 2021. Het raadsvoorstel, dat
op donderdag 17 december 2020 in de gemeenteraad wordt behandeld, geeft
kort de wijzigingen weer van de belastingverordeningen. Er wordt voorgesteld
de belastingverordeningen vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-151302 - 363198
Go/no-go project tiny house
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. Positief te besluiten over de start van de volgende fase van het
participatieproces Tiny Houses, zijnde de ontwerpfase.
2. Voor deze fase de volgende proceskaders vast te stellen:
- Tiny houses worden mogelijk gemaakt op het binnenterrein in de
Bloemenbuurt in Lisse.
- Een tiny house is maximaal 50m2.
- Tiny houses zijn circulair gebouwd en zo energieneutraal mogelijk. In ieder
geval hebben ze geen gasaansluiting.
- Bij de bouw van tiny houses worden auto’s aan de rand van het
wooncomplex gesitueerd. Onderling kan innovatieve mobiliteit worden
afgesproken.
- Tiny houses dienen door de initiatiefnemer zelf bewoond te worden.
- Een anti-speculatiebeding is van toepassing.
- Tiny houses staan er permanent (geen tijdelijke situatie).
- Op de beoogde locatie worden 10 tot 15 tiny houses geplaatst.
- Het tiny house project is in eerste instantie bedoeld voor Lissers.
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €45.000 voor de
voorbereiding van het project waarbij dekking plaatsvindt binnen het
uiteindelijke plan.
4. Begrotingswijzing nummer R3012 vast te stellen.

Samenvatting

Vanuit het raadsparticipatietraject is het initiatief ‘Tiny Housing’ ontstaan: een
nieuwe woonvorm voor mensen die vaak duurzaam willen leven en hun
ecologische footprint willen verlagen. Via een zorgvuldige verkenning naar
mogelijke locaties in de gemeente bleek één locatie geschikt voor het mogelijk
maken van tiny houses: het binnenterrein achter de Geraniumstraat,
Narcissenstraat, Gasstraat en de Broekweg. Goed om te vermelden: Tiny houses
in het buitengebied zijn niet mogelijk, omdat hier niet gewoond en gebouwd
mag worden.
Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten de omwonenden van de beoogde
locatie voor tiny houses (initiatief uit raadsparticipatie) in de Bloemenbuurt te
informeren en daarna een go of no go besluit te nemen over het Tiny Housing
initiatief. In het besluit worden de ontvangen reacties van belanghebbenden
meegenomen.
Op 12 oktober zijn omwonenden van het binnenterrein achter de
Narcissenstraat, Geraniumstraat, Gasstraat en Broekweg via een digitale
bijeenkomst geïnformeerd over het plan en zijn de bij de gemeente bekend
zijnde tiny house geïnteresseerden geïnformeerd over de locatie. Mensen
konden tot 25 oktober reageren op de plannen. Alle ontvangen reacties en
ideeën zijn opgenomen in bijgevoegde document ‘Communicatie met
omwonenden en tiny house geïnteresseerden, logboek’.
Nu alle gevraagde informatie beschikbaar is kan de gemeenteraad het
afgesproken go of no go besluit nemen, waarmee er na een lang en intensief
participatieproces helderheid en duidelijkheid ontstaat voor alle betrokkenen.
Besloten wordt om positief te besluiten over de start van de volgende fase van
het participatieproces Tiny Houses, zijnde de ontwerpfase en voor deze fase de
volgende proceskaders vast te stellen:
- Tiny houses worden mogelijk gemaakt op het binnenterrein in de
Bloemenbuurt in Lisse.
- Een tiny house is maximaal 50m2.
- Tiny houses zijn circulair gebouwd en zo energieneutraal mogelijk. In ieder
geval hebben ze geen gasaansluiting.
- Bij de bouw van tiny houses worden auto’s aan de rand van het
wooncomplex gesitueerd. Onderling kan innovatieve mobiliteit worden
afgesproken.
- Tiny houses dienen door de initiatiefnemer zelf bewoond te worden.
- Een anti-speculatiebeding is van toepassing.
- Tiny houses staan er permanent (geen tijdelijke situatie).
- Op de beoogde locatie worden 10 tot 15 tiny houses geplaatst.
- Het tiny house project is in eerste instantie bedoeld voor Lissers.
Er wordt besloten om en voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€45.000 voor de voorbereiding van het project waarbij dekking plaatsvindt
binnen het uiteindelijke plan en begrotingswijzing nummer R3012 vast te
stellen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-152714 - 362278
Raadsbrief 'Loep op de GOM'
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'Loep op de GOM' vast te stellen.
In de afgelopen periode zijn er in enkele gemeenteraden vragen gesteld over de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en daarmee ook over de
uitvoering van de ISG door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).
Als gevolg van deze gesprekken stagneert de herstructurering zoals deze is
vastgelegd in de ISG. Gebleken is dat met name over de taakopdracht aan GOM
en de manier waarop GOM daar uitvoering aan geeft, de nodige
onduidelijkheden bestaan.
Om die reden is in nauwe samenspraak tussen bestuurder, de aandeelhouders
en raad van commissarissen van GOM besloten een notitie op te stellen, getiteld
‘Loep op GOM’. In de notitie, die bedoeld is om die te delen met de
gemeenteraden van de Greenport Duin- en Bollenstreek, is beschreven wat de
achtergronden zijn van de ISG, de oprichting van GOM, de doelstellingen van
GOM, de werkwijze van GOM, de bereikte resultaten alsmede de perspectieven,
ambities en opgaven die nog voorliggen. Met de notitie wordt tevens een
bijdrage geleverd aan de behoefte om op deze onderwerpen meer inzicht en
transparantie te bieden.
Besloten wordt om de 'Loep op de GOM' met een raadsbrief aan de
gemeenteraad te versturen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-157954 - 364495
Zienswijze omgevingsvisie Noordwijk
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
1. Bijgevoegde zienswijze over de omgevingsvisie van de gemeente Noordwijk
vast te stellen en in te dienen.
Gemeente Noordwijk heeft een omgevingsvisie opgesteld 'Samen maken we de
toekomst voor Noordwijk!'. De omliggende gemeenten zijn om hun zienswijze
gevraagd op deze omgevingsvisie.
De omgevingsvisie van Noordwijk is in uitgebreide participatie opgesteld, er
liggen meer dan 30 visies aan ten grondslag. De gewenste koers is beschreven
aan de hand van vijf thema's: vrijheid om te ondernemen, fijn wonen, prettig
samenleven, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast heeft Noordwijk de
huidige identiteit van haar dorpen en het landschap beschreven.
In de zienswijze wordt het college gecomplimenteerd met haar compacte
omgevingsvisie die in uitgebreide participatie is opgesteld. Met de zienswijze
vragen wij om de regionale samenwerking verder uit te breiden, expliciet op het
onderwerp bereikbaarheid. Daarnaast vragen wij of de regionale afspraken over
teksten over Greenport Bollenstreek in de omgevingsvisie opgenomen kunnen
worden of op een andere wijze bestendigd worden.
Besloten wordt om een zienswijze over de omgevingsvisie Noordwijk vast te
stellen en in te dienen.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-158047 - 364024
Evaluatie transformatieagenda Wmo
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. In te stemmen met de evaluatie van de transformatieagenda Wmo
2. Bijgevoegde raadsbrief over de evaluatie van de transformatieagenda Wmo
vast te stellen

Samenvatting
Begin 2017 hebben de gemeenteraden van gemeenten Hillegom, Lisse,
Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout de Transformatieagenda
Wmo 2017-2018 vastgesteld. De afgelopen drie en half jaar is gewerkt
aan de uitvoering van de Transformatieagenda. Onlangs is de
Transformatieagenda Wmo geëvalueerd. Het college wordt voorgesteld
via een raadbrief de gemeenteraad te informeren over belangrijkste
conclusies en bevindingen van de evaluatie.
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

