BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

26 april 2021

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
Onderwerp

Z-21-171796 - 417096
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 april 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 20 april 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-172725 - 412845
Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
de volgende wensen en bedenkingen te uiten over de regionale Strategie
Mobiliteit Holland Rijnland:
Vanuit de constatering dat het goed is dat er een regionale mobiliteitsstrategie is
die richting geeft aan een gezamenlijke structurele aanpak voor het verbeteren
van de ontsluiting van de noordelijke Duin- en Bollenstreek, de volgden
onderwerpen extra te benadrukken;
1. Geef extra prioriteit aan het structureel oplossen van de
mobiliteitsvraagstukken rond de gemeente Lisse en in verband
daarmee aan de ontsluiting van de noordelijke Duin- en
Bollenstreek.
2. Verminder de verkeersdrukte in de kernen vanwege de toenemende
hoeveelheid toeristisch en recreatief verkeer naar onder andere
Keukenhof en de kuststrook.
3. Structurele mobiliteitsoplossingen zijn noodzakelijk vanwege de
woningbouwopgaven in Lisserbroek.
4. De kwaliteit van de leefomgeving maakt dat de urgentie om de
leefbaarheid ook daadwerkelijk te verbeteren boven aan de agenda
behoort te staan.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Holland Rijnland heeft met de inliggende gemeenten een Regionale Strategie
Mobiliteit (RSM) opgesteld. Deze mobiliteitsstrategie wordt evenals de regionale
Omgevingsagenda op 30 juni 2021 door het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland vastgesteld. Alle dertien Holland Rijnland gemeenten krijgen de
mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. Het college besluit om
aan de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten over de
regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-173519 - 415211

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Vervangen wethouder Van der Laan en aanwijzen wethouder Van Haaster in
diverse besturen van gemeenschappelijke regelingen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Wijs wethouder J.T.A. van Haaster aan als lid van het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen.
2. Wijs wethouder J.T.A. van Haaster aan als lid van het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke
Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)).
3. Wijs wethouder J.T.A. van Haaster aan als plaatsvervangend lid in het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven
Kust- Duin- en Bollenstreek.
4. Stel bijgevoegd raadsvoorstel vast waarin de raad wordt voorgesteld
om wethouder J.T.A. van Haaster aan te wijzen als lid van het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland en als plaatsvervangend lid in het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Samenvatting

Wethouder J.M.P. van der Laan is vertrokken als wethouder van gemeente Lisse
in verband met haar benoeming tot lid van de Tweede Kamer. Daarmee is ook
haar (plaatsvervangend) lidmaatschap van het (algemeen) bestuur van een
aantal gemeenschappelijke regelingen geëindigd. Wethouder J.T.A. van Haaster
is op 15 april 2021 benoemd als opvolger van wethouder Van der Laan. Het
college wijst wethouder Van Haaster aan als opvolger van wethouder Van der
Laan in de besturen van gemeenschappelijke regeling werkorganisatie
HLTsamen, de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek (ISD Bollenstreek) en als plaatsvervangend lid in de
gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (KDB).
Het college stelt de raad voor wethouder J.T.A. van Haaster aan te wijzen als
opvolger van wethouder Van der Laan als lid van het algemeen bestuur de
gemeenschappelijke regeling (ODWH) en als plaatsvervangend lid in het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg (RDOG).

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-172309 - 411868
Convenant Verwonder om de Hoek 2021-2024
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het 'Convenant Verwonder om de Hoek 2021-2024' aan te gaan, waarmee de
samenwerking wordt bekrachtigd op het gebied van cultuureducatie tussen de
gemeenten in Holland Rijnland, het onderwijs en partners met educatief aanbod.
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto
artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek, volmacht verleent aan wethouder J.T.A. van
Haaster voor het ondertekenen van het 'Convenant Verwonder om de Hoek
2021-2024'.

Samenvatting

De gemeenten in Holland Rijnland gaan een convenant aan met scholen en
aanbieders van (cultuur)educatie voor het regionale project Verwonder om de
Hoek. Het convenant is opgesteld om de samenwerking op het gebied van
cultuureducatie tussen de gemeenten in Holland Rijnland, het onderwijs en
partners met educatief aanbod te bekrachtigen. In het convenant staat op welke
manier er wordt samengewerkt om kinderen en hun ouders/verzorgers binnen
en buiten school in aanraking te brengen met cultuur, natuur, wetenschap,
technologie en duurzaamheid. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen die hier
weinig of geen toegang tot hebben. Het convenant sluit aan op het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3). De partners zetten zich
gezamenlijk in om Verwonder om de Hoek tot een succes te maken. Op dit
moment zijn de grote partners de Leidse musea, Cultuureducatiegroep en
BplusC. Het convenant wordt op 12 mei a.s. in Leiden ondertekend door de
wethouders Cultuur van de gemeenten in Holland Rijnland.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-173207 - 414346
Presentatie Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

TM Beleid en Advies
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Regionale Strategie Mobiliteit Holland
Rijnland' voor de commissie Ruimte en Infrastructuur van 20 mei 2021 vast te
stellen.
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besluit op 30 juni 2021 over de
Regionale Strategie Mobiliteit. Voorafgaand aan deze besluitvorming krijgen alle
dertien gemeenteraden de mogelijkheid eventuele wensen en bedenkingen
kenbaar te maken. Voorafgaand aan de bespreking van de Regionale Strategie
Mobiliteit in de commissie Ruimte en Infrastructuur vindt een presentatie plaats
over de Regionale Strategie Mobiliteit door een vertegenwoordiger van Holland
Rijnland. Het college besluit om het agenderingsvoorstel "Presentatie Regionale
Strategie Mobiliteit Holland Rijnland' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-173243 - 414938
zienswijze op concept programmabegroting 2022 RDOG HM
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt een zienswijze uit te brengen over de concept
programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) overeenkomstig
de bij het raadsvoorstel gevoegde brief.

Samenvatting

De gemeente Lisse neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM
voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied
van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Met het programma RDOG2024 wil de
RDOG HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten
werken. Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere
ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert. De
RODG HM heeft een concept programmabegroting 2022 opgesteld. Deze is aan
de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze daarop
kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij de vaststelling van
de programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de RDOG HM op
30 juni 2021.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-173281 - 414561
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GRKDB

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

TM WMO en Participatie
1. Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de raad
voorgesteld wordt een positieve zienswijze uit te brengen aan het
bestuur van de GR KDB over de ontwerpbegroting 2022.
De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en
Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan
werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut
werk en re-integratie.
Conform de tekst van de GR KDB waaraan de gemeente Lisse
deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regeling, wordt de
ontwerpbegroting 2022 voor een zienswijze aan de raden van de
deelnemende gemeenten voorgelegd. Het voorstel aan de raad is om in
te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 GR KDB. Daarmee geeft de
gemeenteraad uitvoering aan de begrotingscyclus en worden de
belangen van de gemeente Lisse in de gemeenschappelijke regeling
behartigd.
De totale bijdrage aan de GR KDB 2022 voor Lisse is € 1.966.500. Dit wordt
grotendeels gedekt door rijksbijdragen. Er wordt een extra gemeentelijke
bijdrage gevraagd van € 165.000 voor het programma Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). De rijksbijdrage ter uitvoering van het
participatiebudget Wsw neemt af. Door een lagere financiële bijdrage van het

Rijk treedt er een exploitatietekort op voor de uitvoering Wsw. Dit tekort is
ondanks maatregelen van de GR KDB niet helemaal op te lossen. De extra
gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de aankomende kadernota.
Om de raad meer zicht te geven op de resultaten van de GR KDB wordt in de
zienswijze gevraagd om in de ontwerpbegroting van 2023 prestatie-indicatoren
op te nemen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-172905 - 413586
Uitvoeringsplan 2021 Arbeidsmarktregio 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

Samenvatting

Besluit

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

TM WMO en Participatie
1. Het Uitvoeringsplan 2021 Arbeidsmarktregio Holland Rijnland vast te stellen.
Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
(Wetgeving SUWI) gewijzigd. Hierin staat hoe gemeenten en het UWV hun
wettelijke taken moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden. De
wijziging heeft betrekking op het verder versterken van de samenwerking tussen
gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Vanaf 1
januari 2021 zullen de Werkgevers servicepunten (WSP’s) van de 35
arbeidsmarktregio’s één helder aanspreekpunt inrichten voor werkgevers. Ook
zullen de colleges van B&W in de arbeidsmarktregio's en het UWV jaarlijks een
uitvoeringsplan opstellen. Zo biedt elk WSP straks hetzelfde basispakket aan
diensten aan, zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen.
Het college van Burgemeester en Wethouders Lisse heeft het Uitvoeringsplan
2021 arbeidsmarktregio Holland Rijnland vastgesteld. Hierin staat hoe invulling
wordt gegeven aan de werkgeversdienstverlening in relatie tot het begeleiden
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-171038 - 408834
(L) Zienswijze ontwerpbegroting ODWH 2022
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om;
1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de
ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft aan de gemeenteraad van
Lisse een reactie gevraag (zienswijze) op de ontwerpbegroting 2022. Het college
stelt de raad voor om een positieve reactie (zienswijze) te sturen aan de
ODWH.
Het college besluit om de raad de concept zienswijze vast te laten stellen waarin
de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-120367 - 411016
vaststelling bestemmingsplan 3e Poellaan 89 Lisse
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De bijgevoegde (concept) 'Nota van beantwoording van de zienswijzen' inzake
bestemmingsplan '3e Poellaan 89' te Lisse vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan '3e Poellaan 89' te Lisse met de digitale planidentificatie
NL.IMRO.0553.3ePoellaan89-vax1 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp

vast te stellen, met inachtneming van de bijgevoegde en bij het raadsbesluit
behorende 'Nota van beantwoording van de zienswijzen'.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12. van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Samenvatting

Het vast te stellen bestemmingsplan maakt, na het onherroepelijk zijn, mogelijk
om 4 vrijstaande woningen te realiseren en de bestaande bedrijfswoning als
reguliere woning in gebruik te nemen. De reden hiertoe is dat de initiatiefnemers
in verband met de groei van het bedrijf en de toename van de aan- en afvoer
van transportbewegingen aan de 3e Poellaan de locatie hebben verlaten en zich
elders in de streek hebben gevestigd. Door deze verhuizing is de locatie aan de
3e Poellaan 89 leeg komen te staan.
Op 26 januari 2021 heeft het college van Lisse ingestemd om het
ontwerpbestemmingsplan '3e Poellaan 89' ter inzage te leggen voor zienswijzen.
Hieraan voorafgaand heeft het college op 11 mei 2020 besloten om het
voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak vrij te geven. Tijdens de
terinzagelegging van 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 is er 1
inspraakreactie ontvangen. De inspraakreactie gaf geen aanleiding tot wijziging
van het het ontwerpbestemmingsplan.
De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan '3e Poellaan 89' heeft
plaatsgevonden van 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021. Tijdens deze
periode zijn er 2 zienswijzen ingebracht. De zienswijzen zijn ontvankelijk maar
geven beide geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 1
Zienswijze heeft betrekking op de vraag of het naastgelegen perceel
meegenomen kan worden in de ontwikkeling om woningbouw te realiseren. Met
deze reclamant vindt binnenkort een gesprek plaats. De andere zienswijze heeft
betrekking op de afwikkeling van het vrachtverkeer tijdens de bouw van de
woningen op de 3e Poellaan en op het verkeer op de 3e Poellaan in het
algemeen. De afwikkeling van het vrachtverkeer met betrekking tot de bouw
van de woningen wordt meegenomen in de te verlenen omgevingsvergunning.
De opmerking met betrekking tot het verkeer in het algemeen, is doorgegeven
aan de desbetreffende afdeling. De zienswijzen zijn samengevat in de (concept)
'Nota van beantwoording zienswijzen'. In de nota is aangegeven dat de
zienswijzen geen aanleiding geven het ontwerpbestemmingsplan aan te passen.
Het college besluit aan de raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan '3e Poellaan 89' te Lisse met de digitale planidentificatie
NL.IMRO.0553.3ePoellaan89-vax1 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp
vast te stellen, met inachtneming van de bijgevoegde en bij het raadsbesluit
behorende 'Nota van beantwoording van de zienswijzen'.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12. van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

