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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;Dhr. E. Prins, secretaris;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-171079 - 409722 

Onderwerp Voorstel tot vaststelling raadsvoorstel evaluatie economische samenwerking 
duin- en bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
I. Kennis te nemen van de evaluatie economische samenwerking Duin- en 
Bollenstreek; 
II.    Te constateren dat het uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’ 
gerealiseerd is c.q. in uitvoering is gebracht voor wat betreft projecten waarvoor 
dit haalbaar c.q. kansrijk is gebleken; 
III.    Te constateren dat één van de voornaamste aanbevelingen van Decisio 
betreft om, om verdere economische structuurversterking te realiseren, te 
komen tot een daadwerkelijke regionale agenda, gestoeld op als regio gedeelde 
en gezamenlijk omarmde regionale opgaven; 
IV.    Het college opdracht te geven:   

 a.    te verkennen of en welke gedeelde en gezamenlijk omarmde 
regionaal-economische opgaven er zijn,  

 b.    op basis hiervan vóór het vierde kwartaal van 2021 een voorstel 
voor de periode ná 2021 te doen,  

 c.    hierbij samenhang te bewaken met (generieke) regionale 
strategische trajecten, 

 d.    een verkenning te doen naar de hierbij meest effectieve 
uitvoeringsvorm, 

 e.    bij het opstellen van de Kadernota rekening te houden met een 
scenario van voortzetting van gezamenlijke inspanning.  

Samenvatting De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de evaluatie van de 
economische samenwerking Duin- en Bollenstreek, en op basis hiervan te 
verkennen of en welke inzet er voor de periode ná de huidige economische 
agenda gewenst is. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169220 - 414572 

Onderwerp Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin voorgesteld wordt: 
 
In te stemmen met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland en daarbij 
geen gebruik te maken van het indienen van wensen en bedenkingen.  
  

Samenvatting De Regionale Omgevingsagenda (ROA) is een zelfbindend en levend document 
voor de dertien gemeenten in Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude). 
 
Het Algemeen Bestuur Holland Rijnland heeft in november 2019 de opdracht 
gegeven om de Regionale Agenda Holland Rijnland uit te werken en een 



Integraal Ruimtelijk Afwegingskader voor Holland Rijnland op te stellen. Gelet op 
de grote ruimtelijke opgaven en ambities in de regio is het belangrijk om 
gezamenlijk vroegtijdig keuzes te maken, omdat deze opgaven en ambities 
ruimtelijke consequenties kennen en niet allemaal mogelijk zouden kunnen 
passen binnen de regio: nadere keuzes zijn nodig bij de uitwerking ervan. 
 
De eigen kracht en identiteit van de regio staan centraal bij het realiseren van 
de doelstellingen uit de ROA. De stedelijkheid, hoogwaardige bedrijvigheid en 
verbindingen met andere economieën en de wereld, het uitstekende 
vestigingsklimaat in een zeer gewaardeerd divers cultuur- en natuurlandschap 
zijn allemaal belangrijke onderdelen. Onze regio is uniek en veelzijdig in de 
drukke Randstad. 
 
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen in te stemmen met de Regionale 
Omgevingsagenda Holland Rijnland en daarbij geen gebruik te maken van het 
indienen van wensen en bedenkingen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171795 - 414484 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 april 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 13 april 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171225 - 408042 

Onderwerp Jaarplan 2021 stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

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 de jaarplanning 2021 van de stichting Greenport Duin- 
en Bollenstreek. 
 
2.  De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting De stichting Greenport Duin- en Bollenstreek heeft hun jaarplan 2021 aan de 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek aangeboden. Het jaarplan past binnen 
de kaders die zijn afgesproken. In het jaarplan wordt verder gebouwd op de 
lijnen die er al lagen. Al deze trajecten dragen bij aan het versterken van de 
Greenport en passen binnen de afgesproken kaders. Ook wordt de invloed van 
de triple helix (onderwijs, bedrijfsleven en overheid) zichtbaar. Daarnaast zijn er 
twee activiteiten benoemd die prioriteit krijgen in het plan: Huisvesting 
arbeidsmigranten en regionale meningsvorming door het bedrijfsleven over 
Ruimtelijke Ontwikkeling. 
Het college besluit om kennis te nemen van de jaarplanning 2021 van de 
stichting Greenport Duin- en Bollenstreek en de raadsbrief inzake de voortgang 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158922 - 372700 

Onderwerp Vaststelling strategisch informatiebeveiligingsbeleid gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Lisse 2021-2023’ vast 
te stellen. 



Samenvatting Een veilige digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers is - steeds meer 
- van essentieel belang. Als professionele organisatie is het dus noodzakelijk dat 
we ook de beveiliging van informatie professioneel organiseren, samen met onze 
ketenpartners. De basis daarvoor vormt een actueel 
informatiebeveiligingsbeleid. 
 
Het college stelde in 2017 het informatiebeveiligingsbeleid voor de periode t/m 
2020 vast; er moet dus nieuw beleid worden vastgesteld. De strekking van het 
beleid is ten opzichte van de vorige versie niet wezenlijk veranderd. Omdat het 
heel recent is opgeleverd, geeft het sowieso een uitgebreid beeld van de huidige 
stand van zaken rond informatieveiligheid. Daarnaast biedt het onder meer 
inzicht in de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en functies 
binnen onze organisaties. Ook beschrijft het welk belang we aan een goede en 
veilige informatiehuishouding hechten. Een opvallende aanscherping, als gevolg 
van de inwerkingtreding van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), 
is het nadrukkelijker op de voorgrond komend risicomanagement. De 
belangrijkste boodschap die in dit beleid doorklinkt is: voldoen aan de BIO 
(=wettelijke verplichting). 
 
Het vast te stellen document biedt algemene beleidsuitgangspunten over 
informatiebeveiliging voor de gemeente Lisse. Het bestuur van HLTsamen is 
verantwoordelijk voor verdere uitwerking en heeft hiervoor inmiddels eigen, op 
het gemeentelijk beleid afgestemd informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. De 
CISO van HLTsamen ondersteunt bij verdere uitwerking en concretisering van 
het informatiebeveiligingsbeleid en rapporteert het college periodiek over de 
stand van zaken. 
Het college heeft besloten om het 'Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 
gemeente Lisse 2021-2023' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171112 - 413645 

Onderwerp Begroting Gemeenschappelijke regeling VRHM 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om als zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-
Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden conform 
bijgevoegde conceptbrief. 

Samenvatting Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het 
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands 
Midden de ontwerp-Programmabegroting 2022 aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te 
dienen op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting van 2022 geeft een 
invulling aan hetgeen beschreven staat in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-
2023. De financiële bijdrage vanuit de gemeente Lisse is opgenomen in de 
kadernota 2022.   
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-170570 - 409014 

Onderwerp Raadsbrief kunstgrasvelden FC Lisse 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De bijgevoegde raadsbrief 'vervanging kunstgrasvelden FC Lisse' vast te stellen 

Samenvatting De raadsbrief bevat een beschrijving over het proces rondom de vervanging van 
de kunstgrasvelden bij FC Lisse. Hierin staat beschreven hoe er wordt gekomen 
tot de keuze voor rubbergranulaat als infill op de 2,5 kunstgrasvelden. Aan de 
hand van onderzoek en rapportage die ook als bijlage is bijgevoegd.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171808 - 410825 



Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 HLTsamen 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgestel wordt om: 
1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt 
met de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling 
werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks 
Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van 
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de 
ontwerpbegroting indienen. Lisse neemt deel aan de Gemeenschappelijke 
Regeling HLTsamen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 
4 is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de 
jaarrekening 2020 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. 
De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar 
voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde 
begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de 
ontwerpbegroting 2022 uit te brengen met een positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-155880 - 402717 

Onderwerp Evaluatie handhavinguitvoeringsprogramma 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De "Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 Lisse" vast te stellen  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de "Evaluatie 
Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 Lisse" vast te stellen 

Samenvatting Aan het begin van het jaar 2020 is het Handhavinguitvoeringsprogramma 2020 
(hierna: HUP 2020) vastgesteld (zie bijlage). Met een uitvoeringsprogramma is 
het handhavingsbeleid geconcretiseerd. Met de “Evaluatie van het 
handhavinguitvoeringsprogramma 2020” wordt inzicht geven in de behaalde 
resultaten door de BOA’s en BWT’ers vanuit het HUP 2020. De BOA’s zijn 
intensief ingezet op het handhaven van de coronamaatregelen. Hierdoor was 
nog slechts de helft van hun tijd beschikbaar voor regulier werk en 
projecten. Voor de BWT’ers bestond een deel van de werkvoorraad in 2020 uit 
het afronden van zaken uit 2019. Dit gold zowel voor de controle op verleende 
vergunningen als voor de behandeling van handhavingsdossiers. Met dit besluit 
stelt het college de “Evaluatie van het handhavinguitvoeringsprogramma 2020” 
vast. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171299 - 408201 

Onderwerp Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 1. de notitie 'Mantelzorgondersteuning en -waardering 
2022' vast te stellen. 2.  € 60.000,- van bestaand structureel budget 
(waardering mantelzorger en vernieuwingsbudget Wmo) beschikbaar te stellen 
voor de Adempauzeregeling. 

Samenvatting Op 1 december 2020 heeft het college de regeling 'Huishoudelijke Hulp Toelage. 
Ondersteuning voor mantelzorgers 2021' vastgesteld. Deze regeling werd 
betaald uit incidenteel budget, dat eerder vanuit de Rijksoverheid is ontvangen. 
De verwachting is dat het subsidieplafond van deze regeling in de loop van 2021 
wordt bereikt. Daarom is gekeken naar het totaalplaatje van de huidige 
mantelzorgondersteuning en -waardering en de middelen die hiervoor 
beschikbaar en eventueel nog nodig zijn vanaf 2022. Dit is beschreven in de 
notitie 'Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022'. We doen in de notitie 
een voorstel voor de structurele aanpak van mantelzorgondersteuning, onder 
andere door het aanbieden van de Adempauzeregeling en onderzoeken nog 



verder de aanpak van mantelzorgwaardering. Het college legt de notitie aan de 
raad voor ter vaststelling en vraagt € 60.000,- van bestaand structurele budget 
beschikbaar te stellen voor de Adempauzeregeling. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061579 - 410698 

Onderwerp vaststelling van het wijzigingsplan Waterkanten 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het wijzigingsplan Waterkanten (met IMRO code: 
NL.IMRO.0553.wpwaterkanten-vax1) ongewijzigd vast te stellen. 

Samenvatting Aan de Ringvaart in Lisse wordt ’t Speykpark fase 3 ontwikkeld. De woningen 
maken onderdeel uit van de stedelijke ontwikkeling ‘De Waterkanten’ in Lisse. 
Voor het nieuwe stedenbouwkundige plan is een wijzigingsplan opgesteld. Het 
wijzigingsplan maakt het mogelijk om tuinen te realiseren. Op 26 januari 2021 
heeft u ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan De Waterkanten en met het 
toepassen van de coördinatieregeling. Dit plan heeft vervolgens samen met de 
omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Besloten wordt om het wijzigingsplan Waterkanten ongewijzigd vast 
te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171804 - 409985 

Onderwerp Zienswijze (voorlopige) jaarstukken 2020 HLTsamen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
    1.Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad 
instemt met de (voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde 
brief. 

Samenvatting Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen wordt de 
(voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van HLTsamen heeft de 
voorlopige jaarrekening 2020 vastgesteld en samen met de ontwerpbegroting 
2022 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden 
kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en zendt daarna de 
vastgestelde jaarrekening aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over 
de (voorlopige) jaarrekening 2020 uit te brengen met positieve strekking. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-172229 - 411196 

Onderwerp Zienswijze begroting Lisse VAB 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: als zienswijze aan het bestuur van het Vuil Afvoerbedrijf 
Bollenstreek (VAB) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 
2022 van de gemeenschappelijke regeling VAB. 
  

Samenvatting Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regeling, worden de begrotingen voor 2022 voorgelegd voor zienswijze aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel opgesteld, 
dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is verwoord. 
 
 
 



  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171133 - 410706 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling ISD 
Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting voor 
2022 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek overeenkomstig de 
bij het raadsvoorstel gevoegde brief. 
  

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, 
waaraan de gemeente  Lisse deelneemt en de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, wordt de ontwerpbegroting voor 2022, van de ISD Bollenstreek, 
voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Voor de ontwerpbegroting 2022 van de ISD Bollenstreek is een voorstel 
opgesteld waarin de zienswijze is verwoord. Het voorstel aan de raad is om in te 
stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de ISD Bollenstreek. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169054 - 401411 

Onderwerp (L) Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Holland 
Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten 
weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te 
plaatsen volgens bijgevoegde brief. 

Samenvatting Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland waaraan 
de gemeente Lisse deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt 
de ontwerpbegroting voor 2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Voor de ontwerpbegroting 2022 van Holland Rijnland is een voorstel opgesteld 
waarin de zienswijze is verwoord. Het voorstel aan de raad is om in te stemmen 
met de ontwerpbegroting 2022 van Holland Rijnland en hierbij een kanttekening 
te plaatsen om extra aandacht te vragen voor de financiële situatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171031 - 408204 

Onderwerp Beleidsregel winkeltijden zon- en feestdagen gedurende Coronaperiode 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De beleidsregel “Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse” vast te stellen en 
voorafgaande aan deze vaststelling te besluiten om geen inspraak te verlenen 
op voornoemde beleidsregel. 
2. De beleidsregel “Beleidsregel winkeltijden gemeente Lisse” door de 
burgemeester vast te stellen en voorafgaande aan deze vaststelling te besluiten 
om geen inspraak te verlenen op voornoemde beleidsregel. 

Samenvatting Het college zal tijdens de periode waarin de Tijdelijke wet maatregelen COVID-
19 geldt andere beleidsregels hanteren dan zijn opgenomen in de Verordening 
winkeltijden gemeente Lisse 2014. Dit betekent dat er niet gehandhaafd zal 
worden tussen 8:00 en 18:00 op zon- en feestdagen gedurende Coronaperiode. 
Dit naar aanleiding van vele verzoeken van winkeliers voor verruiming van de 
winkeltijden. Deze beleidsregel over de winkeltijden biedt voor een langere tijd 
helderheid. Het college besluit de beleidsregel "Beleidsregel winkeltijden 
gemeente Lisse" zowel door het college als de burgemeester vast te stellen en 



geen inspraak te verlenen op de beleidsregel. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


