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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-20-160567 - 395720 

Onderwerp Raadsbrief richtinggevend plan bezuinigingen accommodaties 'Stenen voor 
stenen' 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting De gemeenteraad heeft besloten dat er teveel aan fysieke ruimte is voor 
maatschappelijke accommodaties en tekort aan fysieke ruimte voor 
woningbouw. De gemeenteraad heeft daarom aan het college opdracht gegeven 
om te bezuinigen op maatschappelijke accommodaties. Door ruimtes af te stoten 
en/of anders in te richten voldoen we aan de bezuinigingsopgave voor 
maatschappelijke accommodaties. De daardoor vrijgekomen locaties zetten we 
in voor het bouwen van woningen. In deze raadsbrief met bijbehorende bijlage 
leest u wat dit plan inhoudt. Het college heeft gekozen voor een raadsbrief om 
de raad op voorhand de gelegenheid te geven kaders mee te geven aan het 
college voor de uitwerking middels het plan van aanpak. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167353 - 399247 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 februari 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 februari 2021 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168381 - 399197 

Onderwerp Managementletter HLTsamen_2020 ter informatie. Graag aanbieden aan 
auditcommissie. 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De managementletter HLTsamen 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De managementletter HLTsamen 2020 ter informatie aan te bieden aan de 
auditcommissies. 

Samenvatting In de managementletter HLTsamen 2020 wordt net als voorgaande jaren 
specifiek aandacht 
gevraagd voor het inkoopproces, het betaalproces, de processen binnen sociaal 
domein, 
salaris & personeel, grondexploitatie, subsidieverstrekkingen en 



automatisering/IT. Ook 
zijn weer extra attentiepunten opgenomen voor de jaarrekeningcontrole en 
wordt in de 
bijlage ingezoomd op de detail bevindingen. Deze zijn gerangschikt op de 
prioriteit. 
Tot slot is er een tweede bijlage opgenomen over de IT-beheersing. 
Hiervoor verwijzen wij u naar de managementletter.  
 
Het totaal aantal bevindingen uit de interim controle is gestegen van 14 in 2019 
naar 
15 openstaande bevindingen in de ML2020. In 2020 zijn er 5 nieuwe 
bevindingen. 
2 Nieuwe bevindingen hebben betrekking op Inkoop, 1 op Verbonden Partijen, 1 
op Subsudie 
1 op Sociale Domein. 4 van deze 5 bevindingen hebben de prioriteit "Midden" 
gekregen. 
De andere bevinding (Subsidie) heeft prioriteit laag gekregen. De 3 opgeloste 
bevindingen hebben betrekking 
op de jaren 2017, 2018 en 2019. 2 bevindingen hiervan hadden prioriteit "Hoog" 
en 1 "Laag". 
Doordat 2 oudere bevindingen eerder zijn samengevoegd is de stijging van het 
totaal  
openstaande bevindingen 1 gestegen in plaats van 2. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-167732 - 398882 

Onderwerp Raadsbrief Uitstel invordering gemeentelijke belastingen ondernemers 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Uitstel invordering belastingen voor 
ondernemers, stichtingen en (sport)verenigingen" vast te stellen. 

Samenvatting De Coronacrisis duurt nog steeds voort en brengt nog steeds grote financiële 
gevolgen mee voor de ondernemers, stichtingen en (sportverenigingen). Om 
deze tegemoet te komen, heeft het college besloten om het invorderingsbeleid 
aan te passen. 
 
Door middel van deze raadsbrief wordt de raad hierover geïnformeerd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105679 - 398045 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgaand agenderingsvoorstel, voor het geven van een presentatie in de 
vergadering van de Raadscommissie R&I op 18 maart 2021, over het project 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lisse, vast te stellen. 
 
 
 
  

Samenvatting Besloten wordt om met een presentatie de gemeenteraad over de stand van 
zaken van het project “HOV-corridor Noordwijk-Schiphol” te informeren. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168133 - 398445 

Onderwerp Kadernota 2022 HLTsamen ter voorbereiding bestuursvergadering 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 1. Kennis te nemen van het concept van de Kadernota 2022 



burgemeester en wethouders 
besluit 

HLTsamen en opiniërend in het college te bespreken; 
2. De portefeuillehouder HLTsamen te mandateren om de reactie van het 

college in te brengen tijdens de bestuursvergadering van HLTsamen 
op 4 maart 2021 aanstaande; 

3. De reactie van het college te betrekken bij het opstellen van de 
Kadernota 2022 van Lisse. 

Samenvatting De kadernota is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. De ontwikkelingen die 
het HLT bestuur voorziet in 2022 en het financiële kader 2022. 
In dit financiële kader is alleen de loon- en prijsontwikkeling opgenomen en 
bestaat uit een schets van de autonome ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen 
zijn niet gekwantificeerd in geld. Dit omdat het nog niet bekend is, maar het kan 
ook zo zijn dat hier inkomsten tegenover staan. Als uit de kadernota van 
HLTsamen financiële consequenties voort komen, zullen deze worden 
meegenomen bij de kadernota van Lisse. 
  
In de andere paragraaf van de kadernota worden een 6 tal bestuurlijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen gepresenteerd. Er wordt gevraagd of het 
college deze ontwikkelingen ondersteund en de middelen wil toevoegen aan het 
financiële meerjarenperspectief zoals opgenomen in de kadernota 2022.  Bij 
instemming worden deze bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
uitgewerkt in de begroting 2022 van HLTsamen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168084 - 398308 

Onderwerp Herbenoeming (plaatsvervangend) voorzitters en leden en aanwijzing 
plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De volgende personen te herbenoemen als voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitters van de commissie bezwaren en klachten voor een periode van vier 
jaar met ingang van 1 januari 2021: 
I.   de heer mr. drs. J.J. Arts 
II.  de heer mr. W. van Steenbergen 
III. mevrouw mr. Lever 
 
2. De volgende personen te herbenoemen als lid van de commissie bezwaren en 
klachten voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2021: 
I.    mevrouw mr. D.M.C. Hengst 
II.   mevrouw dr. J. Jansen 
III.  mevrouw mr. O.S. Nijveld 
IV.   de heer mr. W. van den Aardweg 
V.    de heer mr. D.O. Bogers 
VI.  de heer mr. M.A. Waaning 
VII. de heer mr. A.E .Kneepkens  
 
3. Mevrouw mr. J. Renger aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten. 

Samenvatting De Verordening commissie bezwaren en klachten biedt kaders voor de instelling 
en werkwijze van de commissie bezwaren en klachten. Op grond van deze 
verordening zijn op 1 januari 2017 de zittende voorzitter, diens plaatsvervangers 
en leden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij het 
mogelijk is om één maal herbenoemd te worden. Besluitpunten 1 en 2 zien op 
deze herbenoeming omdat de vier jaar zijn verstreken. 
Mevrouw Renger werkt bij het team Juridische Zaken en zal in de nabije 
toekomst incidenteel werkzaamheden verrichten als secretaris van de commissie 
bezwaren en klachten. Hiertoe dient zij op grond van voornoemde verordening 
te worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. Besluitpunt 3 ziet hier 
op. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168078 - 398265 

Onderwerp Reactie op rapport Vrij Ondernemers Noordwijk: analyse herstructurering in de 
Duin- en Bollensstreek en het resultaat van 10 jaar Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij BV 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de reactie op het rapport Duin- en Bollenstreek 2020+ Visie naar voren: 
analyse herstructurering in de Duin- en Bollenstreek en het resultaat van 10 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV van januari 2021 (update) opgesteld 



door de Vrije Ondernemers Noordwijk vast te stellen . 
2. de reactie op de brief van de Vrije Ondernemers Noordwijk gericht aan de 
Rekenkamercommissie Teylingen vast te stellen.  

Samenvatting Van de Vrije Ondernemers Noordwijk is ontvangen het rapport Duin- en 
Bollenstreek 2020+ Visie naar voren: analyse herstructurering in de Duin- en 
Bollenstreek en het resultaat van 10 jaar Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
BV van januari 2021 (update) . Dit rapport is gestuurd aan de colleges en de 
gemeenteraden van de Duin- en Bollenstreek. 
Ook heeft de VON aan de afzonderlijke colleges en gemeenteraden in de Duin- 
en Bollenstreek een afschrift gestuurd van de brief die is gezonden aan de 
Rekenkamer Teylingen vanwege het lopende (vervolg)onderzoek in Teylingen 
naar de ISG/GOM.  
 
Met het vaststellen van deze 2 brieven wordt inhoudelijk gereageerd op de 
beweringen gedaan in het VON-rapport en op de brief die gezonden is aan de 
Rekenkamer Teylingen.   
 
Besloten wordt om de twee brieven vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164300 - 398081 

Onderwerp Advies PHO Maatschappij en Jeugd 3 maart 2021 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij en Jeugd van 3 maart 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 3 maart 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en 
Jeugd via Microsoft Teams plaats. U wordt geadviseerd in te stemmen met de 
adviezen die in bijlage 2 zijn verwoord. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


