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Zaak / doc nr Z-20-160797 - 382817 
 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 januari 2021 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 
 

Het College van  
burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 januari 2021 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 
            Wethouder Van der Laan neemt niet deel aan het overleg over dit agendapunt. 

Zaak / doc nr Z-20-129308 - 376629 
 

Onderwerp Aanpassing beleidsregel " ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 

tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" 
 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van 1. De aangepaste beleidsregel " Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze 

burgemeester en wethouders huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" vast te stellen.  
besluit 2. Het toevoegen van een kaart, aanvullend op artikel 5.4. van de beleidsregel " 

Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijk 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" vast te stellen.  
3. Overeenkomstig met de Inspraakverordening Gemeente Lisse 2005 

gedurende 6 weken inspraak te verlenen op de aangepaste beleidsregel 

"Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 

arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" en de kaart, aanvullend op artikel 5.4 

van voornoemde beleidsregel. 

 
 

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 

huisvestingslocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten op daarvoor geschikt 

geachte locaties in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden in stedelijk gebied 

en (voormalig) agrarische gebouwen in het buitengebied. 
 

Er is in de afgelopen jaren bij de toepassing van de beleidsregel geconstateerd 

dat er leegstaande kantoorpanden, die in beginsel in aanmerking komen voor 

het huisvesten van tijdelijke 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 ' Dever" en ' Meer en Duin' bijdragen aan het verminderen van 

de druk op de reguliere woningmarkt en het faciliteren van legale 

huisvestingsmogelijkheden. Tegelijkertijd kan verloedering of achteruitgang ten 

gevolge van leegstand op bedrijventerreinen worden tegengegaan. Voorwaarde 

hierbij is dat het desbetreffend pand voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld 

in de beleidsregel. 



  Nadat het college van B&W in oktober een voorgenomen besluit heeft genomen, 
  een aantal online spreekuren heeft gehouden met verschillende groepen 
  inwoners en raadsleden, de raad middels een wensen- en bedenkingen 
  procedure geen wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt met 13 
  stemmen voor en 6 tegen, wordt nu het definitieve besluit tot aanpassing van de 
  beleidsregel genomen. In de beleidsregel zijn de voorgenomen aanpassingen 
  verwerkt en een aanpassing om binnen bestaand stedelijk gebied in eerste 
  instantie een tijdelijke vergunning van maximaal tien jaar (wettelijke termijn) te 
  verlenen. Tot laatstgenoemde wijziging is besloten na de gesprekken met 
  omwonenden, ondernemers en raadsleden. Besloten wordt op de aangepaste 
  beleidsregel " Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 

  arbeidsmigranten vast te stellen en artikel 5.4. aan te vullen met een kaart. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-162838 - 379973 

 
 

Onderwerp  Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke Regeling 

  Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek 

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

Afdeling  TM Financien 

Het College van  Vast te stellen het Besluit tot intrekking van het op 21 februari 2017 

burgemeester en wethouders  vastgestelde Aanwijzingbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke 

besluit  Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek. 

Samenvatting  Belastingen Bollenstreek (gevestigd in centrumgemeente Noordwijk) 
  verzorgt voor de gemeenten Lisse, Noordijk en Teylingen de heffing en 
  de invordering van gemeentebelastingen en de uitvoering van de Wet 
  WOZ. Op 15 januari 2019 hebben de colleges van burgemeester en 
  wethouders van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen 
  gezamenlijk het Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen 
  Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek 
  vastgesteld. Daarbij hebben de colleges bevoegdheden toegekend aan 
  diverse gemeenteambtenaren van de gemeente Noordwijk om deze 
  taken uit te voeren. Bij vaststelling van het besluit van 15 januari 
  2019 is het oude besluit van 21 februari 2017 abusievelijk niet 

  ingetrokken. Dit wordt nu alsnog gedaan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-161703 - 376389 

 
 

Onderwerp  Jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

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

Afdeling  TM Vergunningen 

Het College van  
De bijgevoegde raadsbrief inzake het jaarverslag 2019 van de Commissie 

burgemeester en wethouders 
 

 

Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen. 
besluit 

 
  

Samenvatting  De advisering over redelijke eisen van welstand is op grond van de 
  Bouwverordening Lisse 2018 opgedragen aan de Commissie Ruimtelijke 
  Kwaliteit. In de Bouwverordening Lisse 2018 is bepaald dat de Commissie 
  Ruimtelijke Kwaliteit jaarlijks voor de gemeenteraad een verslag opstelt. Het 
  college wordt voorgesteld bijgaande raadsbrief, waarmee het jaarverslag 2019 
  van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de raad wordt aangeboden, vast te 

  stellen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-20-109641 - 373318 

 
 

Onderwerp  Pilot 2021 extra ondersteuning Internationale Schakelklas Lisse 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. Een subsidie van € 9.300,- te verlenen aan de Internationale Schakelklas 

burgemeester en wethouders  Duin- en Bollenstreek (ISK) voor uitvoering van de pilot 'Extra ondersteuning 

besluit  binnen de ISK' voor kalenderjaar 2021 

  2. Deze pilot uit te voeren als actie van de Ontwikkelagenda Duin- en 
   



 
Bollenstreek 2019-2022 

 
Samenvatting De ISK Duin- en Bollenstreek in Lisse heeft een zeer diverse leerlingpopulatie 

van zo’n 130 leerlingen. Zij hebben een multiculturele maatschappij in het klein 

binnen hun schoolmuren en lopen tegen zeer diverse problemen aan van deze 

leerlingen. De ISK heeft een subsidieaanvraag gedaan om een pilot extra 

ondersteuning te kunnen starten in 2021. Daarom ligt het volgende voorstel 

voor: 
 

1. Een subsidie van € 9.300,- te verlenen aan de Internationale Schakelklas 

Duin- en Bollenstreek (ISK) voor uitvoering van de pilot 'Extra 

ondersteuning binnen de ISK' voor kalenderjaar 2021  
De ISK kan met de subsidie van de 5 betrokken gemeenten, Hillegom, Lisse, 
Teylingen, Katwijk en Noordwijk, een halve FTE inhuren om de pilot uit te 

voeren.  
Na afloop van de pilot (eind 2021) moeten gemeenten en de ISK gezamenlijk 

bepalen wat er geleerd is uit de pilot en of de ondersteuning wordt voortgezet, 

in welke vorm en hoe gefinancierd. 
 

2. Deze pilot uit te voeren als actie van de Ontwikkelagenda Duin- en 

Bollenstreek 2019-2022 

Deze pilot draagt bij aan de doelen van de Ontwikkelagenda D&B 2019-2022. In 

oktober 2019 is deze Ontwikkelagenda door alle school- en gemeentebesturen 

in de Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Een van de doelen is om leerlingen zich 

zo goed mogelijk in het onderwijs te laten ontwikkelen met waar nodig 

ondersteuning of jeugdhulp. 

 
 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


