
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
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VAN LISSE  
 
 
 

Status Definitief 
 

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-17-027653 - 59104 

Onderwerp  Voorstel tot beÃ«indiging GR GGZ per 1-1-2019 

Portefeuillehouder  Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  
1. In te stemmen met de in bijgaande notitie geformuleerde burgemeester en wethouders  

besluit  gemeenschappelijke visie en uitgangspunten voor de 
  uitvoeringsopgave Preventie GGZ en Verslavingszorg in hoofdstuk 3 
  en paragraaf 4.1 
  2. In te stemmen met de beëindiging van de gemeenschappelijke 
  regeling GGZ-subsidies per 1 januari 2019 

  3. de raad in kennis te stellen van het collegebesluit 

Samenvatting  Zowel in de notitie Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg in 
  Holland Rijnland als in het beleidskader Maatschappelijke Zorg is bepaald dat 
  gemeenten de ondersteuning meer dichtbij, op maat en in de eigen 
  leefomgeving willen organiseren. De Gemeenschappelijke Regeling past niet 
  meer in deze visie en derhalve is binnen Holland Rijnland besloten deze regeling 
  te beëindigen. Conform artikel 7, lid 7 van de GR dienen alle deelnemende 

  gemeenten hun instemming te geven aan deze beëindiging. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-030873 - 66370  

Onderwerp  Toekomst Beukenhof 

Portefeuillehouder  Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC   
Het College van De raad voor te stellen:  

burgemeester en wethouders 

besluit 1. Dienstencentrum De Beukenhof af te stoten; 

2. De grond waarop dienstencentrum De Beukenhof staat te verkopen conform 
bestaand beleid aan stichting Huisvesting 55 plus Lisse en daarvoor de volgende 

kaders vast te stellen:  
a) realisatie van ca. 36 huurwoningen t.b.v. senioren in het huursegment 710- 

900 euro per maand; 

b) realisatie van een ontmoetingsruimte van ca. 295 m2 NVO; 

c) Het bouwplan is passend in het vigerend bestemmingsplan;  
3. Van Stichting Huisvesting 55 plus Lisse een ontmoetingsruimte te huren van 

340 m2 BVO (295 m2 NVO) voor de periode van minimaal 10 jaar; 

4. Een krediet beschikbaar te stellen van ca. € 165.600 voor het 
slopen, bouwrijp maken en saneren van de grond; 

5. De netto opbrengst van de verkoop van de grond te storten in de 

reserve accommodatiebeleid;  
6. Eenmalig een bedrag van ca. € 108.000 beschikbaar te stellen voor 

de inrichting van de ontmoetingsruimte;  
7. Het exploitatietekort van de ontmoetingsruimte voor (ten minste) de periode 

van 10 jaar en de eenmalige kosten voor de inrichting van de ontmoetingsruimte 

te dekken uit de reserve accommodatiebeleid. 

 
Samenvatting Op basis van de functie van dienstencentrum De Beukenhof, de rol die de 

gemeente heeft in het faciliteren van de activiteiten en de in ruime mate 

aanwezige alternatieve ruimten die tegen een maatschappelijk tarief te huur zijn 



  elders in de gemeente Lisse wordt voorgesteld de grond waarop 
  dienstencentrum De Beukenhof staat te verkopen. Om vervolgens op dezelfde 
  locatie, van de koper van de grond, voor de periode van minimaal 10 jaar een 
  ruimte te huren van 295 m2. Deze ontmoetingsruimte zal door de gemeente in 
  afstemming met de beheerder en de (hoofd)gebruikers multifunctioneel ingericht 

  worden. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-017333 - 67640 

 
 

Onderwerp  Evaluatie Stichting Lisse Marketing 2014 - 2018 

Portefeuillehouder  Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling  TM Beleid en advies 

Het College van  Mede na presentatie van de evaluatie Stichting Lisse Marketing en het gesprek 

burgemeester en wethouders  met de bestuursvertegenwoordiging van deze stichting op 16 januari 2017 

besluit  
1. De door Stichting Lisse Marketing aangeboden evaluatie van de   

  uitvoering van de afspraken in het 'Convenant voor bepaalde duur 
  inzake financiering activiteiten Stichting Lisse Marketing' voor 
  kennisgeving aan te nemen; 
  2. Vast te stellen dat de afspraken tussen de gemeente Lisse en Stichting 
  Lisse Marketing, vastgelegd in het 'Convenant voor bepaalde duur 
  inzake financiering activiteiten Stichting Lisse Marketing', middels de 
  eerder door Stichting Lisse Marketing opgestelde 'Strategie 2014 - 
  2018' en de uitvoering hiervan zoals gerapporteerd in de 'Evaluatie 
  Stichting Lisse Marketing', nageleefd zijn; 
  3. Vast te stellen dat Stichting Lisse Marketing invulling geeft aan een 
  deel van de strategische visie en doelstellingen van de gemeente Lisse 
  4. Vast te stellen dat Lisse nog immer actuele opgaven kent op het 
  gebied van marketing, promotie, gastheerschap, maar ook op het 
  gebied van samenwerking om het dorp aantrekkelijker te maken 
  5. Deze opgaven in samenhang en geactualiseerd in beeld te brengen, 
  om deze totaalopgave als basis te laten dienen voor de 
  onderhandelingen over een nieuw convenant met Stichting Lisse 
  Marketing 
  6. De borging van deze opgave en de nieuwe convenantsafspraken in de 

  kadernota 2019 – 2023 op te nemen 

Samenvatting  Stichting Lisse Marketing heeft als doel de gemeente Lisse te promoten en 
  gastheerschapsactiviteiten richting bezoekers en recreanten uit te voeren. De 
  stichting krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de gemeente Lisse. Deze 
  is gekoppeld aan afspraken tussen gemeente en Stichting Lisse Marketing, welke 
  vastgelegd zijn in een convenant voor bepaalde duur, namelijk de periode van 
  2014 tot en met 2018. Aan dit convenant is een periodieke evaluatie gekoppeld, 
  welke recent is uitgevoerd. Op basis van de evaluatie kan gesteld worden 
  dat Stichting Lisse Marketing invulling heeft gegeven aan gemaakte afspraken 
  en gestelde doelen zijn bereikt. Voorgesteld wordt om de aangeboden 
  evaluatie positief te beoordelen en als basis te laten dienen voor gesprekken 
  over continuering van het invullen van te bepalen doelstellingen, om deze bij 
  overeenstemming vast te leggen in een convenant voor de periode ná de huidige 

  convenantsperiode. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-031984 - 68894  

Onderwerp  Afrekening IKC de Bollenstreek Lisse 

Portefeuillehouder  Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC   
Het College van 1. Een bijdrage beschikbaar te stellen van € 108.055,21 aan de Aloysiusstichting 

burgemeester en wethouders als investering in het IKC Don Bosco en hiervoor met de stichting een  
besluit vaststellingsovereenkomst aan te gaan; 

2. De bijdrage te voldoen uit de post onvoorzien van het (restant)krediet ‘Brede 
school Don Bosco’.  
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding 

op te leggen op het totaal overzicht restpunten LAS 171221 en bevestiging 

verzoek en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 

openbaarmaking het financieel belang van de betrokken rechtspersonen schaad. 
 

Samenvatting In mei 2016 is IKC De Bollenstreek opgeleverd en in gebruik genomen door de 

Aloysius Stichting. Tijdens het bouwtraject is de aannemer van de school failliet 

gegaan en heeft een andere aannemer het project over genomen. Kort na 

oplevering werd geconstateerd dat de vloer van de bovenverdieping trilde en dat 

de akoestiek in zowel de school als de gymzaal niet in orde was. Na lang 



  onderhandelen is de Aloysius Stichting nu tot een schikking gekomen met de 
  aannemer en kunnen de diverse punten opgelost worden. Dit heeft er wel toe 
  geleid dat de Aloysius Stichting een overschrijding op het budget heeft van € 
  176.248,26. De Aloysius Stichting heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage 
  in deze overschrijding. Daar de gemeente Lisse opdrachtgever is van de bouw 
  van de gymzalen en verantwoordelijk is voor het bieden van een goede 
  onderwijshuisvesting, wordt voorgesteld een deel van de kosten, maximaal 

  € 108.055,26 aan dit tekort bij te dragen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-031467 - 71559 

 
 

Onderwerp  Mandaatbesluit, uitvoeringsregels en overeenkomst Fonds voorkomen 

  Huisuitzetting 

Portefeuillehouder  Dhr. A.D. de Roon, wethouder 

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. De ISD te mandateren, conform bijgevoegd mandaatbesluit, voor het 

burgemeester en wethouders  uitvoeren van de verordening fonds voorkomen huisuitzetting. 

besluit  2. De uitvoeringsregeling van het Fonds voorkomen huisuitzetting vast te 
  stellen. 
  3. De overeenkomst tussen de gemeente Lisse en ISD Bollenstreek vast te 

  stellen. 

Samenvatting  Op 30 november 2017 is door de gemeenteraad van Lisse de "Verordening 
  Fonds voorkomen Huisuitzetting" vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd 
  dat kwetsbare huurders met een huurachterstand van twee maanden een 
  beroep kunnen doen op een lening van maximaal drie maanden bij het Fonds 
  voorkomen huisuitzetting. Dit geldt voor huurders onder de sociale huurgrens. 
  De beoordelingen van deze aanvragen zal door de Intergemeentelijke Sociale 
  Dienst (ISD) worden uitgevoerd. Hiervoor is een mandaatbesluit, 

  uitvoeringsregels en een overeenkomst opgesteld. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-18-034106 - 73356 

 
 

Onderwerp  Openbare besluitenlijst 23 januari 2018 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst van 23 januari 2018 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-17-001205 - 73686 

 
 

Onderwerp  concept ontwerpbestemmingsplan project Elka, reactienota en petitie 

Portefeuillehouder  Dhr. C.J. Ruigrok, wethouder 

Afdeling  TL Planvorming 

Het College van  1. in te stemmen met het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 

burgemeester en wethouders  3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening op de 

besluit  bestemmingsplanprocedure Elka, de omgevingsvergunning en het 
  besluit hogere waarden Wet geluidhinder onder de voorwaarde dat de 
  gemeenteraad besluit dat geen sprake is van m.e.r.-plicht. 
  2. om op grond van artikel 2.9 lid 1 sub b Crisis- en Herstelwet en artikel 
  8 lid 1 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet deze wet van 
  toepassing te verklaren. 
  3. in te stemmen met het voornemen van Adriaan van Erk om ter hoogte 
  van de brandweeropstelplaats een hekwerk te plaatsen onder de 
  voorwaarde dat ter hoogte van de Ruishornlaan op koste van Adriaan 
  van Erk een openbare volwaardige recreatieve voorziening met 
  toegang tot de waterkom gerealiseerd wordt. 
  4. In te stemmen met de reactie op de petitie 
  5. in te stemmen met ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning 

  6. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 

   



 
Samenvatting  

Het bouwplan Elka omvat 26 appartementen, 14 eengezinswoningen en een 
waterkom met 40 ligplaatsen voor boten. Op 28 februari 2013 heeft de 

gemeenteraad ingestemd met de stedenbouwkundige invulling voor het Elka-

terrein. Daarnaast is door u de bereidheid uitgesproken om het geldende 
bestemmingsplan te herzien. Met dit voorstel geven wij hier uitvoering aan. 

Begin 2017 is bij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan een 
inspraakprocedure gevolgd. Er zijn toen 31 inspraakreacties ingediend.  
Er is een burgerparticipatiegroep verweer Elka opgericht door omwonenden. 

Zij hebben een petitie ingediend. Om voldoende recht te doen aan de petitie 

en de inspraakreacties leggen wij, anders dan gebruikelijk, het 

ontwerpbestemmingsplan en de reactienota aan u voor. Ook stellen wij u in 

kennis van de reactie op de petitie. Op deze wijze krijgen indieners van een 

inspraakreactie en petitie de gelegenheid om in de raadscommissie R&I hun 

inspraakreactie toe te lichten. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) - EMBARGO TOT 2 FEBRUARI 2018 -   
 
 

 
Zaak / doc nr Z-17-026851 - 74003 

 
Onderwerp 2e voortgangsrapportage uitwerking aanbevelingen rekenkamercommissie 

"Verkennend onderzoek arbeidsmigranten". 
 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 
 

Het College van In te stemmen met de raadsbrief: 2e voortgangsrapportage aanbevelingen 

burgemeester en wethouders rekenkamercommissie "Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten" conform  
besluit de tekst zoals die in de bijlage behorende bij dit voorstel is opgenomen. 

 
Samenvatting Met het uitbrengen van de raadsbrief wordt - conform de door de burgemeester 

gedane toezegging - de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken / 

voortgang in dit dossier.  
Naast informatie over de huidige stand van zaken wordt de gemeenteraad 

toegezegd elk kwartaal een voortgangsrapportage uit te brengen en wordt 

aangegeven dat dit dossier wordt opgenomen in het door het college op te 

stellen overdrachtsdocument in het kader van de collegewisseling na de 

komende gemeenteraadsverkiezingen. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


