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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;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 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-036197 - 78051 

Onderwerp Budgetoverheveling 2017 gemeente Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.G. van Buuren, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

  

1. De raad bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 voor te 
stellen de budgetten genoemd in (de bijlage bij) dit voorstel, voor een 
totaalbedrag van € 1.266.000 over te hevelen naar 2018.  

Samenvatting Gevraagd wordt de budgetten genoemd in dit voorstel over te hevelen naar 
2018. Het betreft budgetten die nog niet (volledig) zijn gebruikt en waarvoor in 
2018 geen budget is. Het totaalbedrag van de overhevelingen bedraagt 
€ 1.266.000. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-041697 - 101378 

Onderwerp Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stel de raad voor zienswijze uit te brengen op de begroting 2019 en 
meerjarenraming 20120-2022 van de Omgevingsdienst West-Holland 
overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 

Samenvatting Conform de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en 
conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de 
begroting voor 2019 voorgelegd voor zienswijze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. Voor de begroting en meerjarenraming is een voorstel 
opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is 
verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044489 - 101422 

Onderwerp Principeverzoek legalisatie paardenbak en enkele opstallen Achterweg-zuid 59 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de bereidheid uit te spreken tot medewerking aan legalisatie van de 
paardenbak, 4 paddocks, 1 schuur, 1 paardenstal, 3 ligboxen en de 
mestopslag die zich bevinden aan de Achterweg-zuid 59 middels een 
uitgebreide omgevingsvergunningprocedure, onder de volgende 
voorwaarden:  

1. slechts enkel en alleen wordt de hierboven 
beschreven situatie gelegaliseerd, nieuwe ontwikkelingen of 
uitbreiding van de bestaande situatie worden niet mogelijk 



gemaakt; 
2. de provincie Zuid Holland meewerkt aan een 

maatwerkoplossing om de strijdigheid met de Verordening 
Ruimte op te lossen; 

3. de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen 
afgeeft; 

4. er is en blijft sprake van hobbymatig gebruik; 
5. eigenaar is verantwoordelijk voor het landschappelijk 

inpassen van de situatie conform bijlage; 
6. eigenaar neemt het risico op planschade voor eigen 

rekening. 
2. de raadscommissie Ruimte en Infrastructuur in kennis te stellen 

conform bijgaande raadsbrief; 
3. de aanvrager van het principeverzoek en de indiener van het 

handhavingsverzoek over dit besluit te informeren. 

 
  

Samenvatting Op 1 maart 2015 is een verzoek tot handhaving ontvangen van een direct 
omwonende van het perceel aan de Achterweg-zuid 59. Het gaat hier om de 
illegale aanwezigheid en het gebruiken van een paardenbak, 4 paddocks, 1 
schuur, 1 paardenstal, 3 ligboxen en de mestopslag aan de Achterweg-zuid 59. 
Uit mondelinge verklaringen blijkt dat de paardenbak, 2 paddocks en de schuur 
en paardenstal sinds ca. 1980 aanwezig zijn en in ieder geval aantoonbaar 
aanwezig is in 1997 via een luchtfoto. De situatie is al die tijd strijdig geweest 
met het bestemmingsplan. Echter, hier is nooit melding van gemaakt of tegen 
opgetreden. Op het verzoek tot handhaving is positief beschikt bij besluit van 14 
december 2017. In dit besluit is aangegeven dat de eigenaar tot 30 mei 2018 de 
tijd heeft om de paardenbakken te verwijderen en de situatie in 
overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan, dit op last van een 
dwangsom. Als voor 30 mei een ontvankelijke vergunningaanvraag tot 
legalisatie van de situatie wordt gedaan, dan kan van handhaving worden 
afgezien totdat er een onherroepelijk besluit is genomen op de 
vergunningaanvraag. Alvorens de eigenaar een vergunningaanvraag indient, 
heeft hij een principeverzoek ingediend om te bezien of legalisatie van de 
situatie haalbaar is. Uit de planologische toets en voorbesprekingen met 
ketenpartners is gebleken dat legalisatie van de situatie denkbaar is. Dit maakt 
dat medewerking aan legalisatie van de situatie in principe mogelijk is. Daarom 
spreekt het college de bereidheid uit om onder voorwaarden in principe 
medewerking te verlenen aan legalisatie van de paardenbak, 4 paddocks, 1 
schuur, 1 paardenstal, 3 ligboxen en de mestopslag die zich bevinden aan de 
Achterweg-zuid 59 middels een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044634 - 102239 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst salarisdiensten ISD 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst salarisdiensten ISD 
2018. 

Samenvatting In 2008 heeft de gemeente Teylingen een dienstverleningsovereenkomst met de 
ISD Bollenstreek afgesloten met betrekking tot salarisdiensten voor 
medewerkers van de ISD Bollenstreek. In verband met gewenste aanpassingen 
in de overeenkomst en het onderbrengen van de salarisdiensten binnen de 
werkorganisatie HLTsamen, wordt een geactualiseerde 
dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Hiervoor is instemming van de HLT-
colleges nodig. Tevens wordt nog op een later moment bij mandaat een 
bijbehorende verwerkersovereenkomst vastgesteld dat voldoet aan de geldende 
regelgeving. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045191 - 103845 

Onderwerp 1e Tussentijdse rapportage 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

de raad voor te stellen:  

1. De 1e Tussentijdse rapportage vast te stellen, evenals de bedragen 
per programma en taakveld; 



2. Het nadelige resultaat te dekken ten laste van de Algemene reserve; 
3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 30.000 voor 

het realiseren van het integraal plan voor het project Sporthal ter 
Specke. 

Samenvatting De 1e Tussentijdse rapportage over het jaar 2018 is uitgebracht. De tussentijdse 
rapportage heeft tot doel de raad een middel te bieden om te kunnen bijsturen, 
indien noodzakelijk of gewenst. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-045390 - 104423 

Onderwerp Jaarstukken 2017 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 

1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen; 
2. Het resultaat vast te stellen op € 1.108.223,56 voordelig; 
3. Het resultaat als volgt te bestemmen:  

 hevel de budgetten uit de lijst van 
budgetoverhevelingen voor een 
bedrag van € 1.266.000 over naar 
2018, waarvan een deel van 
€ 197.946 wordt gedekt uit de 
voorziening Riolering; 

 stort het restant in de Algemene 
reserve. 

4. Kennis te nemen van het accountantsverslag. 
5. Een voorziening Meerjarenonderhoudsplan accommodaties 

te vormen, de jaarlijkse storting hierin te bepalen op 
€ 133.000 en dit te dekken door de storting in de reserve 
IHP/Accommodatiebeleid met dit bedrag te verlagen. 

Samenvatting De Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) over het jaar 2017 zijn 
samengesteld. Hierin legt het college aan de raad verantwoording af over het in 
2017 gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. De raad behandelt de 
Jaarstukken 2017 in zijn vergadering van 28 juni 2018. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-042245 - 104857 

Onderwerp Collegevoorstel waarderingsspeld 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een Waarderingsspeld vrijwilligers toe te kennen. 
2. Geheimhouding op te leggen op de bijlage en beraadslagingen over de bijlage 
t/m de uitreiking op 19 juni 2018. 
  

Samenvatting Sinds 2016 heeft Lisse de regeling Gemeentelijke Onderscheidingen om 
vrijwilligers en mantelzorgers te waarderen. Op 15 april 2018 is een nieuwe 
voordracht gedaan voor een Waarderingsspeld vrijwilligers. De Adviescommissie 
Gemeentelijke Onderscheidingen heeft hier een positief advies over uitgebracht. 
Het voorstel is om de Waarderingsspeld toe te kennen aan de persoon vanwege 
de jarenlange inzet als vrijwilliger binnen verschillende organisaties. De 
uitreiking is gepland op 19 juni 2018. Het voorstel is tot die tijd op de bijlage bij 
dit voorstel en beraadslagingen over deze bijlage geheimhouding op te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-044356 - 104993 

Onderwerp Aanwijzen leden Algemeen Bestuur ISD en Werkbedrijven KDB 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 1. Mevrouw J.M.P. van der Laan en mevrouw J.A.C. Langeveld als lid en 



burgemeester en wethouders 
besluit 

mevrouw A.W.M. Spruit en de heer C.P.M. van der Zwet als plaatsvervangende 
leden in het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst aan te 
wijzen. 
2. Mevrouw J.A.C. Langeveld als lid en mevrouw J.M.P. van der Laan als 
plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de Werkbedrijven Kust- Duin- 
en Bollenstreek aan te wijzen. 
  

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Lisse aan te wijzen voor de diverse 
gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regelingen 
HLTsamen, ISD Bollenstreek en Werkbedrijven KDB is dat een bevoegdheid van 
het college. Voor de overige gemeenschappelijke regelingen waaraan Lisse 
deelneemt en waarbij bestuursleden worden aangewezen, geldt dat de 
vertegenwoordigers worden aangewezen door de gemeenteraad. De 
vertegenwoordigers van Lisse in het bestuur van HLTsamen zijn al eerder door 
het college aangewezen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-032840 - 105200 

Onderwerp Advies regiodag 30 mei 2018 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over onderstaande 3 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens de regiodag op 30 mei 2018 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 
1. PHO Energie, Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en 
Wonen, Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer), 
2. PHO Maatschappij (WMO, Participatie, Jeugd, Vervoer), 
3. PHO Bestuur & Middelen. 
 
 
 
 
  

Samenvatting Op 30 mei 2018 vindt de regiodag van Holland Rijnland plaats in Alphen aan den 
Rijn. U wordt geadviseerd in te stemmen met de adviezen en standpunten, die 
in bijlage 1 verwoord zijn bij de agendapunten van de onderstaande 
portefeuillehoudersoverleggen: 
1. PHO Energie, Economie & Leefomgeving (inclusief onderdelen Ruimte en 
Wonen, Natuur, Landschap en Recreatie, en Verkeer en Vervoer); 
2. PHO Maatschappij (Participatie, Jeugd, Vervoer); 
3. PHO Bestuur & Middelen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-046140 - 106477 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 22.05.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 22 mei 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


