
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 14 september 2021 

 
 

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-21-209214 - 468442 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209214 - 468430 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 augustus 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst B&W d.d. 24 augustus 2021 vast te stellen. 
  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209339 - 468293 

Onderwerp Advies behandeling burgerinitiatief CO2 prestatieladder 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het advies aan de raad inzake "Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren voor 
de CO2 prestatieladder" vast te stellen, waarin het college de raad adviseert: 
1. In te stemmen met het "Burgerinitiatief CO2-prestatieladder certificering 
HLTsamen; 
2. Het college te verzoeken HLTsamen op te dragen voor 2021-2022 te streven 
naar certificering op level 1 en 2; 
3. Het college te verzoeken een voorstel voor de raad voor te bereiden voor eind 
2022 over mogelijke certificering voor level 3 en op termijn voor level 4/5; 
4. In te stemmen met het beschikbaar maken van een bedrag van maximaal € 
3.750 voor de uitvoering hiervan vanuit de reguliere duurzaamheidsbegroting. 
  

Samenvatting Een burgerinitiatiefvoorstel, gedateerd 15 mei 2021, is ingediend bij de 
gemeente Lisse, met als titel "Burgerinitiatief HLT organisatie certificeren voor 
de CO2 prestatieladder". 
Het bestuur van HLTsamen ondersteunt het CO2-bewuster werken binnen de 
werkorganisatie en beschouwt de ontwikkeling van betere monitoring als een 
logische stap daarbij. Focus op CO2-uitstoot sluit ook aan bij de gemeentelijke 
energie- en duurzaamheidsprogramma’s van Lisse. Daarom adviseert het 
bestuur aan het college om aan de raad een positief advies voor te leggen om 



het burgerinitiatief te honoreren en de voor de uitvoering benodigde middelen 
beschikbaar te stellen. 
Het college heeft daarom besloten de raad te adviseren positief te besluiten over 
het burgerinitiatief.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-199858 - 450389 

Onderwerp Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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 HLTsamen over de geactualiseerde begroting 2021.  
2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2021 te verwerken bij de eerstkomende 2e 
Tussenrapportage 2021 van Lisse. 

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling HLTsamen voert werkzaamheden uit voor de 
deelnemende gemeenten, Hillegom, Lisse en Teylingen.  
 
Wanneer er in de begroting wijzigingen optreden, worden deze voorgelegd voor 
zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het voorstel aan de 
raad is om een positieve zienswijze uit te brengen op de geactualiseerde 
begroting en de daarbij horende begrotingswijziging. 
 
Er wordt aan Lisse een extra bijdrage gevraagd van 252.000 euro. Daarvan is 
101.000 euro voor de uitvoering van taken omgevingswet en een bedrag voor 
de kasschuif van 69.000 euro die in de meerjarenraming neutraal uitpakt. 
Daarnaast vindt de overheveling van een aantal middelen plaats waar HLTsamen 
de werkzaamheden uitvoert. Dit is een bedrag van 81.750 euro en is reeds 
voorzien in de begroting van Lisse 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208855 - 466868 

Onderwerp Agenderingsvoorstel raadsinformatieavond warmte 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel 'Raadsinformatieavond warmte' vast te stellen en 
aan te bieden aan het presidium van de raadscommissie R&I. 

Samenvatting Aan de raad is toegezegd om op 5 oktober een informatiebijeenkomst te 
organiseren rond het thema warmte.  
 
Het agenderingsvoorstel 'Raadsinformatieavond warmte' bevat een voorstel voor 
een programma van twee uur rond het thema warmte. Binnen die twee uur 
verzorgen we drie keer drie deelsessies rond de volgende onderwerpen:  

 Energie besparen door particuliere huiseigenaren.  
 Huurwoningen naar CO₂-neutraal 
 Update warmte en de Lokale Energiestrategie 

Ieder raadslid krijgt de gelegenheid alle drie de deelsessies bij te wonen. 
 
Het college besluit om: 
1. Het agenderingsvoorstel 'Raadsinformatieavond warmte' vast te stellen en 
aan te bieden aan het presidium van de raadscommissie R&I. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209313 - 467874 

Onderwerp Steunverklaring woningbouw Haarlemmermeer (Lisse) 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 1. Bijgevoegde steunverklaring woningbouwimpuls Lisserbroek vast te stellen.  



burgemeester en wethouders 
besluit 

2. De steunverklaring namens het college van B&W door de portefeuillehouder te 
laten ondertekenen 
  

Samenvatting De gemeente Haarlemmermeer heeft het college van Lisse, als aangrenzende 
gemeente, gevraagd een steunverklaring te tekenen voor de aanvraag 
woningbouwimpuls Lisserbroek. Om het ingenomen standpunt kracht bij te 
zetten hebben de colleges van Hillegom, Lisse en  Teylingen  besloten om een 
collectieve reactie op te stellen. In de geformuleerde steunbetuiging staat het 
adagium 'Eerst bewegen, dan  
bouwen' centraal. Het college onderschrijft de noodzaak voor nieuwe 
woningbouw in onze regio (Lisserbroek), maar alleen op voorwaarde dat er oog 
is voor het bereikbaarheidsvraagstuk. Na vaststelling zullen de colleges van 
Hillegom, Lisse en Teylingen  de steunverklaring ondertekenen en delen met het 
college van de gemeente Haarlemmermeer.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-198166 - 467865 

Onderwerp Herziening raadsvoorstel nieuwe governance 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het oprichten van de Gemeenschappelijke 
Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. 

2. In te stemmen met de tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling en 
de tekst voor het Samenwerkingshandvest. 

3. In te stemmen met financiële consequenties van de gewijzigde 
governance jeugdhulp en versterking van de organisatie waarbij de 
structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met 
structureel € 2.540.000,- en voor de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt 
gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een 
investering van € 14.007,- voor de gemeente Lisse. 

4. In te stemmen met de incidentele bijdrage voor implementatie en 
doorontwikkeling in 2021 van € 130.000,- en € 100.000,- regionaal 
voor 2022. Voor Lisse is dit een bedrag van €6.279,- voor 2021 en 
een bedrag van €4.830,- voor 2022. 

5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om:  

1. Toestemming te verlenen voor het oprichten van de 
Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland op grond van Wgr art. 1 lid 2. 

2. De financiële consequenties van de gewijzigde governance 
jeugdhulp en versterking van de organisatie vast te stellen 
waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt 
verlaagd met structureel € 2.540.000,- en voor de GR 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland een structurele 
bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd aan de 
gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een extra investering 
van € 14.007,- voor de gemeente Lisse. 

3. Een incidentele bijdrage voor implementatie en 
doorontwikkeling vast te stellen van € 130.000,- in 2021 en 
€ 100.000 voor 2022. Voor Lisse is dit een bedrag van 
€6.279,- voor 2021 en van €4.830,- voor 2022. 

6. Het collegebesluit (kenmerk D - 460899) met bijbehorend 
raadsvoorstel van 31 augustus in te trekken.  

Samenvatting Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor hun 
jeugdige inwoners. De huidige overeenkomst van de gemeenten en de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland in uitvoering van deze taak loopt 
eind 2021 af. Het is de wens van de regio om de regionale samenwerking van 
een nieuwe inrichting van samenwerking, sturen en toezicht houden 
(governance) te voorzien die bijdraagt aan een effectieve 
uitvoering(sorganisatie) voor de jeugdigen en gezinnen in de regio. Met het 
oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland werken we aan de versteviging van de opdrachtgeverschapsrol 
van gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee aan 
effectievere en efficiëntere sturing op de gewenste transformatieopgave voor 
jeugdhulp. Er is ingestemd met de conceptteksten van de Gemeenschappelijke 
Regeling en het samenwerkingshandvest. Aan de raad wordt toestemming 
gevraagd voor het oprichten van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 
en akkoord voor de kosten die daaruit volgen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178431 - 431315 



Onderwerp Raadsbrief verzoek Alliander inzake kapitaalversterking 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief "Verzoek Alliander NV tot versterking 
kapitaalstructuur" vast te stellen. 

Samenvatting Op 31 mei heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om via een reverse 
converteerbare obligatielening haar kapitaalstructuur (eigen vermogen) te 
versterken voor een totaalbedrag van € 600 miljoen, met een ondergrens van € 
550 miljoen. Voor Lisse, met 0,396% van de aandelen, is het verzoek om een 
lening te verstrekken in de range van € 2,4 en € 3,0 miljoen. Alliander geeft een 
rentevergoeding over de lening op basis van de 10 jaar swap rate met een 
opslag van 1,975%. De rentevergoeding wordt op 15 december definitief 
bepaald bij het verstrekken van de lening. 
 
Met het raadsbrief wordt de gemeenteraad van Lisse op hoofdlijnen 
geïnformeerd over de aanleiding en het verzoek van Alliander en de speciale 
digitale bijeenkomsten die door Alliander worden georganiseerd in september 
t/m november 2021. De gemeenteraad beslist op 25 november of zij instemmen 
met het verzoek van Alliander. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-025600 - 466978 

Onderwerp Agenderingsvoorstel raadsbezoek sportparkTer Specke 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het agenderingsvoorstel raadsbezoek sportpark Ter Specke vast te stellen. 

Samenvatting De commissie maatschappij en financiën (MF) te informeren over de 
ontwikkelingen op het sportpark Ter Specke. De ontwikkelingen richten zich 
voornamelijk op beleidsniveau. Hierbij wordt het belang getoond van de 
verschillende (sport)verenigingen voor de gemeenschap van Lisse in lijn met het 
Meerjarenprogramma sporten, bewegen en spelen. Er wordt inzicht gegeven op 
welke wijze er gezamenlijk wordt bijgedragen aan de realisatie en ambities 
vanuit Meerjarenprogramma sport, bewegen en spelen.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-197405 - 466874 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie proces prestatieafspraken 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie proces prestatieafspraken' vast te 
stellen. 

Samenvatting Jaarlijks worden tussen corporatie Stek, huurdersbelangenvereniging HBVB en 
de gemeente Lisse prestatieafspraken gemaakt hoe de partijen samenwerken 
aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente. Om de gemeenteraad te 
informeren en ruimte te geven voor input over de prestatieafspraken 2022-2024 
wordt besloten om een presentatie te houden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-120300 - 464282 

Onderwerp Gedeeltelijk niet innen van de huur buitensportverenigingen Ter Specke Q2 2021 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. 45% van de huur niet te innen voor de amateursportverenigingen op 
sportpark Ter Specke over het 2de kwartaal 2021 
2. de bijgevoegde brieven vast te stellen inzake het niet innen van de huur voor 



45% van de volledige huursom over het 2de kwartaal 2021 

Samenvatting Tijdens het 2 de kwartaal 2021 hebben sportverenigingen op het sportpark Ter 
Specke minder gebruik kunnen maken van de gehuurde sportvelden. Het 
sporten op sportvelden was beperkt mogelijk voor volwassenen door het verbod 
vanuit de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. In 
deze periode hebben de sportverenigingen wel facturen ontvangen voor de huur 
van de sportvelden zonder dat zij hier volledig gebruik van konden maken. Het 
ministerie van VWS heeft hiervoor een compensatieregeling 'Tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties' (TVS) in het leven geroepen. De gemeente 
Lisse, kan net als in de voorgaande periodes, als verhuurder aanspraak doen op 
deze regeling mits zij de huur (voor een gedeelte) niet int voor het 2de 
kwartaal. In de eerste periode heeft de gemeente Lisse voor 100% de 
tegemoetkoming ontvangen en is vastgesteld. Het beschikbare bedrag wordt 
naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare 
bedrag overschrijdt. De regeling zorgt voor een stukje financiële verlichting bij 
amateursportverenigingen. Het college heeft besloten in te stemmen met het 
niet innen van 45% van de huur voor de amateursportverenigingen op sportpark 
Ter Specke over het 2de kwartaal 2021.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205960 - 462686 

Onderwerp Jaarverslag Stichting Lisse Marketing 2019 en 2020 

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 jaarstukken van Stichting Lisse Marketing 2019 en 
2020. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'jaarstukken Stichting Lisse Marketing 2019 
en 2020' vast te stellen. 

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. In januari 2020 is een nieuw convenant 
afgesloten. De afspraken met Stichting Lisse Marketing zijn vastgelegd tot 
december 2023.  
 
Stichting Lisse Marketing legt in haar jaarstukken verantwoording af over de 
besteding van publieke middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. 
Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken van Stichting Lisse 
Marketing 2019 en 2020 en besluit de jaarstukken ter informatie door te sturen 
aan de raad. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


