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Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A.D. de Roon, wethouder;Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder;Dhr. J. van Buuren, 
wethouder;Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-17-031371 - 68653 

Onderwerp ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de bij dit voorstel gevoegde Nota van Inspraak 
2. Te besluiten dat geen m.e.r.-procedure of m.e.r.-beoordelingsprocedure, 
zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage, nodig is  
3. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Lisse' 
met identificatienummer NL.IMRO.0553.Bedrijven2017 -onx1 te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen 
4. De raadscommissie Ruimte en Infra in kennis te stellen van dit besluit 
conform bijgaande raadsbrief 

Samenvatting Het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerreinen Lisse is vastgesteld op 21 
juni 2007 en moet worden herzien in het kader van de actualisatieplicht Wet 
ruimtelijke ordening. Het plangebied omvat de bedrijventerreinen Meer & Duin 
en Dever. De bedrijventerreinen bevinden zich respectievelijk aan de noord- en 
zuidzijde van de bebouwde kom van Lisse. Op beide terreinen is sprake van 
gedeeltelijke leegstand en vestiging van illegale functies. Bij de actualisering van 
het bestemmingsplan is het van belang om een afweging te maken ten aanzien 
van gewenste functies die nu niet zijn toegestaan op basis van het vigerend 
bestemmingsplan. Bij de afweging is getoetst aan het gemeentelijk, regionaal en 
provinciaal beleid om te bezien welke functies mogelijk zijn. 
 
Voorafgaand aan het voorontwerpbestemmingsplan is een Kadernota opgesteld, 
deze is door de raad vastgesteld op 15 september 2016. Uw college heeft op 18 
juli 2017 besloten het voorontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter inzage te 
leggen voor inspraak. Tijdens de terinzagelegging van 10 augustus 2017 tot en 
met 20 september 2017 zijn diverse inspraakreacties ingekomen. Deze 
inspraakreacties zijn beantwoord in de Nota van Inspraak. Daar waar enkele 
inspraakreacties hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan is dit in 
de nota aangegeven. 
 
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de Nota van 
Inspraak. In de Nota van Inspraak staat aangegeven welke 
inspraakreacties hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het 
college besluit te starten met het ter inzage te leggen voor een termijn van 6 
weken van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Lisse. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-006364 - 81645 

Onderwerp Incidentele subsidie Stichting SterkSaam 

Portefeuillehouder Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling TM WMO, Participatie en Cultuur 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

  

1. Het besluit om garant te staan voor een lening aan de Stichting 
SterkSaam in te trekken. 

2. In plaats daarvan incidentele subsidie van 2 x € 12.500,- toe te 
kennen.  

3. Deze middelen beschikbaar te stellen uit de middelen van het WMO 
Vernieuwingsprogramma (begroot op € 80.000,-).  

4. De prestaties en de financiën van de Stichting SterkSaam in 2018 te 



monitoren. 
5. Dit besluit per brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad  

Samenvatting In 2017 diende de Stichting SterkSaam een aanvraag in voor een 
waarderingssubsidie van 2 x € 25.000,-.  
In een ambtelijk overleg met de Stichting is een alternatief ontwikkeld, namelijk 
een garantstelling voor een nieuwe lening waarmee de Stichting de bestaande 
leningen kon aflossen en deze tegen een aanmerkelijk lagere rente zou kunnen 
herfinancieren. Het college besloot eerder garant te staan voor een lening. De 
raad verzocht het college dat besluit te heroverwegen.  
Naar aanleiding van de discussies in de raad is ambtelijk weer een 
boekenonderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat het tekort van de 
stichting een sterk dalende lijn vertoont.  Gesterkt door de positieve houding 
van de raad over de plannen van SterkSaam en op basis van de analyse van de 
financiële situatie  komen wij tot het advies om op de aanvraag voor een 
subsidie van 2 x € 25.000,- een incidentele subsidie van 2 x € 12.500,- (oftewel 
1 x 25.000,-) toe te kennen zodat de Stichting SterkSaam het tekort in 2017 
kan opvangen Voor 2018 kan SterkSaam een sluitende begroting opstellen. .  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-038104 - 86562 

Onderwerp Mandatering onderhoudsbestek Openbare Verlichting 2019-2022 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Stem in met de deelname aan het gezamenlijke aanbestedingstraject 

onderhoud Openbare Verlichting van de gemeenten Katwijk, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen voor de 
periode 2019-2022. 

2. Mandateer het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk 
om namens gemeente Lisse de aanbesteding te verzorgen tot het 
uiteindelijke contract van de gunning. 

Samenvatting In samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Hillegom, Lisse en Teylingen (Bollen6) wordt een aanbesteding voorbereid voor 
"Onderhoud Openbare Verlichting 2019-2022". Gemeente Katwijk is voornemens 
namens de Bollen6 gemeenten de aanbesteding te verzorgen. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst OWbollen6 en 
wordt een financieel voordeel behaald. Om dit op een juridisch correcte wijze 
te doen, dient het college van B&W van gemeente Katwijk hiervoor te worden 
gemandateerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-039697 - 87401 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 20.03.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 20 maart 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


