BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status
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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
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Z-21-167766 - 398626
Vergunningverlening Uitvoering Programma Lisse 2021 (VUP 2021)
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Vergunningen
1. Het Vergunningverlening Uitvoering Programma Lisse 2021 (VUP
2021) vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Vergunningverlening Uitvoering
Programma Lisse 2021 (VUP 2021) vast te stellen.
Op grond van de Wet VTH en het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college
verplicht om periodiek een uitvoeringsprogramma vast te stellen met betrekking
tot de vergunningverlenende activiteiten in het kader van de Wet Algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Na vaststelling moet het
uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad bekend worden gemaakt. Dit
Vergunningverlening Uitvoering Programma Lisse 2021 (VUP 2021) is een
nadere uitwerking van het VTH-beleidsplan gemeente Lisse 2020-2024. De
beleidsmatige keuzes uit het VTH beleidsplan worden in het VUP vertaald naar
uitvoeringsniveau.
In het eerste kwartaal van 2022 wordt geëvalueerd hoe de uitvoering zoals in
het VUP beschreven, gerealiseerd is. Het VUP is een onderdeel van de gehele
beleidscyclus fysieke leefomgeving.
De wet VTH wordt, als onderdeel van de Wabo, via de Invoeringswet
Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. De huidige beleidscyclus
wordt daarom onder de Omgevingswet gecontinueerd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169105 - 401630
Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis nemen van het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming
over het jaar 2020;
2. Het directieteam opdracht geven een actieplan op te (laten) stellen.

Samenvatting

De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. In de bijlage het
jaarverslag over 2020. In 2020 heeft de organisatie slechts een kleine
vooruitgang geboekt om de AVG verder te implementeren in de organisatie, de
systemen en de processen. Voorgesteld wordt het directieteam een actieplan (te
laten) opstellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 407087
Advies PHO Economie en Leefomgeving 31 maart 2021 Holland Rijnland

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg
Economie en Leefomgeving 31 maart 2021 van Holland Rijnland.
Op 31 maart 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en
Leefomgeving Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Het college stemt in
met de adviezen die in bijlage 2 zijn opgesteld over de verschillende
agendapunten.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169248 - 401895
ENSIA-rapportages 2020 en collegeverklaring Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
1 De volgende rapportages over de basisregistraties vast te stellen:
a 'Verantwoordingsrapportage BAG 2020 Lisse', de auditrapportage over de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen, op basis van de jaarlijkse ENSIAzelfevaluatie;
b 'Verantwoordingsrapportage BGT 2020 Lisse', de auditrapportage over de
Basisregistratie Grootschalige Topografie, op basis van de jaarlijkse ENSIAzelfevaluatie;
c 'Verantwoordingsrapportage BRO 2020 Lisse', de auditrapportage over de
Basisregistratie Ondergrond, op basis van de jaarlijkse ENSIA-zelfevaluatie.
2 De 'Collegeverklaring Lisse ENSIA 2020 DigiD en Suwinet', inclusief bijlage 1
'DigiD - Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment' en bijlage
2 'Gebruik van Suwinet' vast te stellen en te ondertekenen.

Samenvatting

De gemeente legt jaarlijks, met behulp van de (verplicht) ingevulde ENSIAvragenlijst (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), verantwoording af
over de wijze waarop ze in het afgelopen jaar het gebruik en beheer van
belangrijke (basis)registraties heeft georganiseerd. Over de uitvoering van taken
rond de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie
(BGT) en ondergrond (BRO) gebeurt dat aan de formeel toezichthouder: het
directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW) van het Ministerie van
BZK. Over het gebruik en de inzet van DigiD en SUWI (Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) legt de gemeente verantwoording af
aan de ministeries van BZK en SZW. Bij de verantwoording rond de
basisregistraties wordt gebruik gemaakt van de ENSIA-rapportages, die op basis
van de ingevulde vragenlijst zijn gegenereerd. Ook de verantwoording over de
inzet van DigiD en Suwinet vindt in eerste instantie plaats op basis van de
ENSIA-vragenlijst; daarnaast voert een externe partij een audit uit. Over de
resultaten van de audit wordt een collegeverklaring opgesteld, die aan beide
ministeries wordt aangeboden.
Uit de rapportages van de basisregistraties komt naar voren dat eind 2020 de
gemiddelde score voor de BAG uitkwam op 85% en voor de BGT op maar liefst
97%. De BRO-activiteiten zijn per 1 maart 2020 voortvarend opgepakt door de
nieuw geworven BRO-databeheerder. Waar we met deze basisregistratie
ondergrond over 2019 nog slechts 25% scoorden, haalden we over het
afgelopen jaar een score van 50%; daarbij is inmiddels ook de door de late start
ontstane achterstand ruimschoots ingehaald.
Uit de audit van DigiD en SUWI kwamen verbeterpunten naar voren. Rond de
inzet van DigiD voldeed onze dienstenleverancier op 31 december niet volledig
aan haar verplichtingen. De leverancier heeft inmiddels aanvullende
maatregelen getroffen en daarmee het 'probleem' opgelost. Ten aanzien van
Suwinet zijn verbeteringen mogelijk in de wijze waarop we controles van
Suwinet-gebruikers uitvoeren. De situatie is met de medewerkers besproken en
verbeteringen worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Uitkomsten van de
DigiD- en Suwinet-audit zijn opgenomen in de collegeverklaring; deze wordt na
ondertekening aan de ministeries van BZK en SZW aangeboden.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-156894 - 404035
Stand van zaken financiële impact corona 2020

Portefeuillehouder
Afdeling

TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

1. Kennis te nemen van de "Financiële monitor corona 2020".
2. De uitkomsten van de monitor op te nemen in de jaarrekening 2020
van Lisse.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Financiële impact corona 2020"
vast te stellen.
Gemeenten hebben in de uitvoering van hun taken het afgelopen jaar te maken
gehad met corona. Een deel van de kosten met betrekking tot corona zijn
verantwoord bij HLTsamen en een ander deel is direct verantwoord bij de
gemeente. Een voorbeeld van kosten bij HLTsamen zijn de aanvullende
activiteiten rondom handhaving en toezicht en kosten die bij de gemeente zijn
gemaakt: compensatie leerlingenvervoer en de ondersteuning van verenigingen.
In de monitor wordt een overzicht gegeven van de totale kosten als gevolg van
de coronacrisis en hoe deze zich verhouden met de (specifieke) uitkeringen die
ter beschikking zijn gesteld aan de gemeenten.
In de jaarrekening 2020 van Lisse wordt bij de algemene dekkingsmiddelen een
toelichting gegeven op de uitkeringen die via het gemeentefonds zijn toegekend.
De uitkomsten van de coronamonitor worden opgenomen in een separate
paragraaf van de jaarrekening.

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-170335 - 406281
Verlenging inhuur detachering B. Marinussen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Personeel en Organisatie
1. De overeenkomst met het bureau Zeelenberg voor de inhuur van Boudewijn
Marinussen voor de functie van gemeentesecretaris Lisse/directeur HLTsamen
met een korte periode te verlengen per 1 april 2021 tot 15 mei 2021.
De huidige gemeentesecretaris Lisse/directeur HLTsamen, Boudewijn
Marinussen, is ingehuurd vanuit het bureau Zeelenberg met ingang van 1
oktober 2019 voor de periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging van een
half jaar. Eerder is besloten gebruik te maken van de contractuele mogelijkheid
om de overeenkomst met een half jaar te verlengen. Nu wordt voorgesteld het
contract nog eenmalig voor een korte periode van anderhalve maand te
verlengen per 1 april 2021 tot 15 mei 2021.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-168651 - 403430
Uitkomsten uit burger- en ondernemerspeiling WaarStaatJeGemeente
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Informatiecentrum

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de uitkomsten uit de burger- en
ondernemerspeiling WaarStaatJeGemeente.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake "Waar staat Lisse?" vast te stellen.

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente Lisse in
samenwerking met I&O Research een Waarstaatjegemeente onderzoek
uitgevoerd. Behalve de tweejaarlijkse burgerpeiling heeft de gemeente Lisse in
het laatste kwartaal van 2020 ook een peiling onder ondernemers uit laten
voeren. Hierbij is gebruik gemaakt van de door VNG realisatie opgestelde en
gevalideerde standaardvragenlijsten. De gemeente Lisse heeft hieraan nog 2
extra vragen toegevoegd: (1) In hoeverre sluiten de inspanningen van uw
gemeente aan bij uw verwachtingen? en (2) Wat wilt u aan de gemeente
meegeven als het gaat om de dienstverlening aan inwoners / ondernemers
gedurende deze periode (sinds de uitbraak van het coronavirus) ?
De scores van de gemeente Lisse zijn te vergelijken met andere deelnemende
gemeenten op de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze zijn hoger dan
gemiddeld in Nederland.
De scores zijn eind januari 2020 op de benchmarksite Waarstaatjegemeente.nl
gepubliceerd.
De uitkomsten worden binnen de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen
gedeeld en (met het oog op de positieve scores) voorzien van een compliment
van het college voor de organisatie van HLT samen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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
Samenvatting

Besluit

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

Z-20-120300 - 401544
Gedeeltelijk niet innen van de huur buitensportverenigingen Q4 2020
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM JOSVC
1. 45% van de huur niet te innen voor de amateursportverenigingen op
sportpark Ter Specke over de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
2. in te stemmen met de bijgevoegde brieven inzake het niet innen van de huur
voor 45% van de volledige huursom over de periode van 1 oktober 2020 tot 1
januari 2021
Tijdens de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 hebben
sportverenigingen op het sportpark Ter Specke minder gebruik kunnen maken
van de gehuurde sportvelden. Het sporten op sportvelden was niet mogelijk voor
volwassenen door het verbod vanuit de overheid om de verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan. In deze periode hebben de sportverenigingen wel
facturen ontvangen voor de huur van de sportvelden zonder dat zij hier volledig
gebruik van konden maken. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een
compensatieregeling 'Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties' (TVS)
in het leven geroepen. De gemeente Lisse, kan net als in de periode 1 maart
2020 tot 1 juni 2020, als verhuurder aanspraak doen op deze regeling mits zij
de huur (voor een gedeelte) kwijtscheld voor de periode 1 oktober 2020 tot en
met 31 december 2020. Voor deze periode gaat het voor de gemeente Lisse om
€ 7.977,31. Het totale budget van de landelijke regeling bedraagt 30 miljoen
euro. In de eerste periode heeft de gemeente Lisse voor 100% de
tegemoetkoming ontvangen. Dit beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld
indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag
overschrijdt. De regeling zorgt voor een stukje financiële verlichting bij
amateursportverenigingen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-170178 - 404842
Verslag bestuurlijke maatregelen jaarwisseling 2020-2021
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
de 'Evaluatie bestuurlijke maatregelen, jaarwisseling 2020 - 2021' vast te
stellen.
De samenwerking tussen de brandweer, politie, het domein Buitenruimte en de
gemeente ter voorbereiding en tijdens de jaarwisseling is goed geweest. Er is
veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken en de hoeveelheid mensen die
paraat stonden tijdens de jaarwisseling– en dat terwijl er niet alleen een
lockdown was, maar ook een vuurwerkverbod. Ook dit jaar zijn er vernielingen
gepleegd, veelal door gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Vaak wordt
geconcludeerd dat de jaarwisseling ‘relatief rustig’ is verlopen. Deze conclusie
valt ten opzichte van de vernielingen niet te rijmen met de feiten in vergelijking
met een ander weekend van het jaar. Een zorgpunt blijft het gebruik van zwaar
vuurwerk en de vernielingen die daarmee gepaard gaan. Iedere euro schade
door vernielingen is er één te veel. Het college besluit de 'Evaluatie bestuurlijke
maatregelen, jaarwisseling 2020 - 2021' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-168665 - 404591
Overdracht vorderingen onrechtmatig handelen truckfabrikanten
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Facilitair
de akte van cessie vast te stellen waardoor de vorderingen van de gemeente ten
aanzien van het onrechtmatig handelen van truckfabrikanten worden
overgedragen aan Veiligheidsregio Hollands Midden.
De Europese commissie heeft vastgesteld dat in de periode 1997 tot en met
2011 kartelafspraken zijn gemaakt tussen truckfabrikanten, onder andere over
de prijzen van vrachtwagens. In die periode heeft de gemeente Lisse 3
brandweervoertuigen aangeschaft van deze fabrikanten. Deze

brandweervoertuigen zijn inmiddels overgedragen aan de Veiligheidsregio
Hollands Midden. De gerelateerde economische schade over deze voertuigen wil
de Veiligheidsregio verhalen op de truckfabrikanten. Om dat te kunnen doen,
moet de gemeente haar vorderingen, zoals het recht om schadevergoeding te
kunnen eisen, overdragen aan de Veiligheidsregio. Deze overdracht wordt
vastgelegd in een akte van cessie. Het college besluit de akte van cessie aan te
gaan en de vorderingen van de gemeente ten aanzien van het onrechtmatig
handelen van truckfabrikanten over te dragen aan de Veiligheidsregio.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

