
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 16 februari 2021 

 
 

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-21-165779 - 394813 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 februari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 februari 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166864 - 393885 

Onderwerp Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp 2021 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp 2021 vast te stellen.  
  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
ontwikkelingen rondom de Prognose Regionale Jeugdhulp 2021. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163805 - 393501 

Onderwerp Kaderbrief RDOG HM 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief 'Kaderbrief RDOG HM' vast te stellen. 
 
  

Samenvatting Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de 
belangrijkste ontwikkelingen en contouren voor de financiële kaders voor 2022. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164946 - 393405 

Onderwerp Schriftelijke vragen CU/SGP hersteloperatie kinderopvangtoeslag 

Portefeuillehouder  



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De schriftelijke vragen van de raad betreffende de hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag te beantwoorden.  

Samenvatting De SGP/CU heeft aan het college vragen gesteld over de hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag. Onlangs heeft de belastingdienst in overleg met de VNG 
mogelijk gemaakt dat gemeenten de gegevens van gedupeerde ouders kunnen 
opvragen, om deze ouders actief te kunnen benaderen om de helpende hand te 
bieden. Met de beantwoording van de vragen informeert het college de 
gemeenteraad over de stand van zaken.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-157831 - 390997 

Onderwerp Addendum Prestatieafspraken 2021 Stek - Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Te besluiten het bijgevoegde addendum op de prestatieafspraken 2021 aan te 
gaan met woningcorporatie Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 
3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleend aan wethouder J.A.C. Langeveld 
voor het ondertekenen van het addendum op de prestatieafspraken. 

Samenvatting In de prestatieafspraken 2021 zijn afspraken op zes thema's gemaakt met 
woningcorporatie Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Binnen 
het thema Leefbaarheid is vastgelegd dat Stek een budget beschikbaar stelt ten 
behoeve van de leefbaarheid. Een deel van dit budget wordt ingezet voor de 
realisatie van een beweegtuin in het Mondriaanpark in Poelpolder. Met het 
bijgevoegde addendum wordt voldaan aan de voorwaarde die de Autoriteit 
Woningcorporaties stelt om goedkeuring te verlenen aan de bijdrage van Stek 
voor de beweegtuin. Huurders van Stek krijgen als tegenprestatie een gratis les 
aangeboden in de beweegtuin. Het college besluit het bijgevoegde addendum op 
de prestatieafspraken 2021 aan te gaan met woningcorporatie Stek en 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en dat de burgemeester wethouder 
Langeveld volmacht verleend om het addendum te ondertekenen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-071328 - 391850 

Onderwerp voortgangsbericht omgevingsvergunning uitgebreide procedure Achterweg Zuid 
59 te Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken aanvraag 
omgevingsvergunning uitgebreide procedure Achterweg Zuid 59 te Lisse vast te 
stellen en aan de raad aan te bieden.  

Samenvatting Middels deze raadsbrief informeren wij de raad over de voortgang rondom de 
aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure Achterweg Zuid 59 voor 
het legaliseren van de bouwwerken, het houden van paarden en afwijken van 
gebruik van de bedrijvenloods. Dit met het doel om een beeld te geven van de 
stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de aanvraag 
omgevingsvergunning.  
Het college besluit om de raadsbrief vast te stellen en aan te bieden aan de 
raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155871 - 360227 

Onderwerp Collegevoorstel Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het "Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 Lisse" vast te stellen 
2. De bijgevoegde raadsbrief vast te stellen 



Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), 
verplicht jaarlijks een handhavinguitvoeringsprogramma vast te stellen. 
Het Handhavinguitvoeringsprogramma 2021 (HUP 2021) is een uitwerking van 
het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH beleid).  
 
Het HUP 2021 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs 
(BWT’ers). De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het 
afhandelen van meldingen, toezicht houden op evenementen, uitvoeren van 
DHW-controles en het controleren van onder andere de blauwe zone, afval, 
hangjeugd, weekmarkt, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten ter 
bevordering van een prettige leefomgeving. 
  
De werkzaamheden van de BWT’ers bestaan hoofdzakelijk uit het afhandelen 
van meldingen en toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en strijdig gebruik 
van gronden en gebouwen. Daarnaast voert het cluster handhavingsprojecten 
uit in het kader van o.a. strijdigheden met het bestemmingsplan. 
 
Voor 2021 geldt dat er veel druk ligt op de BWT’ers, de BOA’s, maar ook de 
handhavingsjuristen. Dit komt o.a. door de komst van het coronavirus en de 
Omgevingswet. Daarnaast is de capaciteit bij de BWT’ers en BOA's beperkt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166135 - 391346 

Onderwerp Bijdrage economische agenda duin- en bollenstreek 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het jaarplan 2021 en de begroting 2021 van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek, en op basis hiervan vast te stellen dat er 
voldoende grond is om de publieke bijdrage aan de business cases middels de 
hiervoor bestemde begrotingssubsidie beschikbaar te stellen;  
2. De afspraken en borging aangaande besteding van de via publieke wegen 
beschikbaar gestelde middelen vast te leggen in de overeenkomst ‘Besteding 
exploitatiebijdrage 2021’, deze overeenkomst vast te stellen en deze te sluiten;  
3. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Van der 
Zwet voor het ondertekenen van de 'overeenkomst besteding exploitatiebijdrage 
gemeente';  
  

Samenvatting De stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek biedt de gemeente het 
jaarplan 2021 en een bijbehorende begroting aan. Deze stap wordt conform 
afspraken als vastgelegd tussen gemeente en stichting gezet, waarna 
deelnemende gemeenten, bij beoordeling dat de voorstellen voldoende 
vertrouwen scheppen dat zij bijdragen aan de gestelde doelen, de publieke 
bijdrage vrijgeven. Voorgesteld wordt de aangeleverde documenten als 
zodoende te beoordelen, op basis hiervan over te gaan tot het vaststellen en 
ondertekenen van de ‘Overeenkomst Besteding Exploitatiebijdrage Business 
Cases 2021’, en de eerder bij raadsbesluit beschikbaar gestelde bijdrage vanuit 
de gemeente vrij te geven. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


