
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 15 december 2020 

 
 

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;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder;Dhr. B. 
Marinussen, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-161605 - 375975 

Onderwerp Agenderingsvoorstel Politiegrenzen Bollenteams 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'Brief politie teamgrenzen Duin en 
Bollenstreek'. 

Samenvatting In de brief van de politie aan de burgemeester wordt de stand van zaken 
weergegeven van het traject inrichting van de politie basisteams en de 
aanpassing van de politie teamgrenzen in de Duin en Bollenstreek. in verband 
met de ambtelijke samenwerking van Hillegom, Lisse en Teylingen en de fusie 
van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is er onderzoek gedaan naar 
het functioneren van de betrokken basisteams in het werkgebied van de 
politieteams Katwijk, Noordwijk-Teylingen en Bollenstreek Noord. 
Dit heeft geleid tot het voorstel om de huidige drie politieteams te laten 
samengaan in twee nieuwe teams, te weten team Hillegom-Lisse-Teylingen en 
team Katwijk-Noordwijk (inclusief Noordwijkerhout). Vanaf 1 februari 2021 
wordt er formeel vanuit de nieuwe teams gewerkt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158553 - 374755 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 december 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161193 - 374739 

Onderwerp Vernieuwing Bollenstreek Omroep (BO) 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met bijgaande Raadsinformatiebrief en deze te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Samenvatting Raadsbrief over vernieuwing van Bollenstreek Omroep (BO). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-158564 - 367866 

Onderwerp Nadere regels Jeugdhulp 2021 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ‘Nadere regels Jeugdhulp Lisse 2021’ vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de ‘Maximale tarieven PGB (persoonsgebonden 

budget) Jeugdhulp 2021 Bollenstreek'. 

Samenvatting Naar aanleiding van opgedane ervaring met het Persoonsgebonden Budget 
(PGB) binnen de Jeugdhulp zijn de ‘Nadere regels Jeugdhulp Lisse’ aangepast. In 
dit voorstel wordt het college gevraagd de ’Nadere regels Jeugdhulp Lisse 2021’ 
vast te stellen en kennis te nemen van de ‘Maximale tarieven PGB Jeugdhulp 
2021 Bollenstreek'. Hiermee wordt de vrije keuze van inwoners voor een PGB 
vastgelegd. Ook is een toetsingskader voor eigen kracht van de aanvrager 
opgenomen om het Jeugd- en Gezinsteam handvatten te geven bij 
indicatiestelling. De ‘Maximale tarieven PGB Jeugdhulp 2021 Bollenstreek' is 
aangepast volgens dezelfde methode als de Zorg in Natura-tarieven. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107320 - 373643 

Onderwerp Advies vergadering Algemeen Bestuur 16 december 2020 Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 16 december 
2020. 

Samenvatting Op woensdag 16 december 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland (MS teams). U wordt geadviseerd over de onderwerpen op de agenda. 
Deze adviezen zijn op 9 december 2020 ook besproken met de AB-leden uit de 
Duin- en Bollenstreek. De adviezen en het concept-verslag van de bespreking 
met de AB-leden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028447 - 368867 

Onderwerp Raadsbrief inzake regionale economie en regionaal-economische samenwerking 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake regionale economie en regionaal-
economische samenwerking vast te stellen. 

Samenvatting Het college informeert de gemeenteraad over de publicatie van de rapporten 
'Effecten van de corona-crisis op de Duin- en Bollenstreek economie', 'Tussen 
vrees en perspectief' en 'De Staat van de Regio', allen over de ontwikkelingen in 
de regionale economie. Er wordt geduid hoe met deze rapporten omgegaan 
wordt in relatie tot de regionale economische samenwerking. Ook wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie van de samenwerking, en het 
proces dat daarvoor beoogd is. Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief 
inzake regionale economie en regionaal-economische samenwerking vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-146376 - 372917 

Onderwerp verhogen garantstelling FC Lisse en sluiten addendum 

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

Afdeling TM JOSVC 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De garantstelling aan Vereniging FC Lisse te verhogen met € 
250.000 tot een bedrag van € 1.7 miljoen 

2. Het bijgevoegde addendum bij de garantstellingsovereenkomst d.d. 
18 januari 2020 te sluiten met Vereniging FC Lisse. 

3. Te besluiten dat ‘gemeente Lisse zich ten behoeve van geldgeefster 
(Nederlandse Waterschapsbank N.V.) onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk borg stelt voor de juiste nakoming van de 
verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van Vereniging 
FC Lisse (geldnemer) danwel haar rechtsopvolgster onder algemene 
titel, uit hoofde van de onderhavige overeenkomst van geldlening te 
vorderen heeft of zal hebben. Indien er voorwaarden worden gesteld 
aan de garantie zullen deze geen afbreuk doen aan de garantie die 
de gemeente Lisse aan de Nederlandse Waterschapsbank afgeeft’. 

Samenvatting FC Lisse gaat een lening afsluiten bij een financiële instelling voor de realisatie 
van de nieuwe verenigingsaccommodatie. De nieuwe accommodatie van FC Lisse 
maakt onderdeel uit van het project nieuwbouw sporthal Ter Specke en 
accommodatie FC Lisse. In 2019 heeft de gemeente besloten garant te staan 
voor de lening voor een bedrag van € 1.45 miljoen; Stichting Waarborgfonds 
(SWS) heeft aangegeven garant te willen staan voor € 250.000.  
 
De financiële instelling heeft FC Lisse vervolgens geïnformeerd dat zij alleen 
bereid is een lening te verstrekken indien (alleen) de gemeente garant staat 
voor het totale bedrag van de lening. Het college vervolgens te kennen gegeven 
om de garantstelling te verhogen met € 250.000, mits SWS jegens de 
gemeente, mede borg staat voor dit bedrag. Dit voorstel is voorgelegd aan de 
raad. De raad heeft op 16 september 2020 besloten geen wensen en 
bedenkingen in te brengen tegen het voornemen. Het college besluit om de 
garantstelling te verhogen en hiertoe een addendum op de 
garantstellingsovereenkomst te sluiten met Vereniging FC Lisse. Ten behoeve 
van de financiële instelling is (bovendien) een formeel besluit nodig dat 
gemeente Lisse zich borg stelt.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160576 - 372659 

Onderwerp Voortgangsrapportage stichting Greenport D&B 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rapportage over de eerste helft van 2020 van de stichting Greenport Duin- 
en Bollenstreek  positief te beoordelen. 
 
2.  De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgang Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van 
sierteeltondernemers in de Duin- en Bollenstreek hebben de colleges van de 
Duin- en Bollenstreek stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. In 
2019 is gestart met het formeren van een bestuur voor de stichting waarin de 
ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid in vertegenwoordigd zijn. 
Oprichting van de stichting heeft in december 2019 plaatsgevonden. Voor de 
uitvoerende taken is een Programmamanager aangesteld door de stichting. Het 
bestuur van de stichting heeft als eerste een jaarplan 2020 opgesteld. Daarin 
zijn de prioriteiten voor de stichting vastgelegd. Daarnaast zijn de lopende zaken 
op regionaal en bovenregionaal niveau opgepakt door de Programmamanager en 
waar nodig bijgestuurd. 
 
Over de eerste helft van 2020 heeft het bestuur een rapportage overlegd. 
 
Besloten wordt om de rapportage over de eerste helft van 2020 van de stichting 
Greenport Duin- en Bollenstreek positief te beoordelen en de raadsbrief over de 
voortgang van Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-158519 - 372497 

Onderwerp De eerste wijziging van het Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en 
machtiging. 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De eerste wijziging van het Algemeen besluit (financieel) mandaat, 
volmacht en machtiging gemeente Lisse 2019 vast te stellen. 

Samenvatting In het mandaat- en volmachtbesluit is opgenomen welke bevoegdheden het 
college heeft gemandateerd aan het bestuur van HLTsamen. Door onder meer 
recente wetswijzigingen zijn aanpassingen noodzakelijk, zoals het toevoegen en 
laten vervallen mandaten. Besloten wordt om de eerste wijziging van het 
mandaat- en volmachtbesluit vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-104071 - 369568 

Onderwerp Procesnotitie Omgevingsvisie 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 
1. De procesnotitie Omgevingsvisie vast te stellen. 

Samenvatting De informatie voor de volgende ronde van de participatie voor 
de Omgevingsvisie is verzameld in een procesnotitie. Besloten wordt om de 
Procesnotitie voor te leggen aan de raad met het verzoek de notitie vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001208 - 371061 

Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan Trompenburg 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Trompenburg goed te keuren.  
2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Trompenburg te 

starten door het vooroverleg te starten met overlegpartners en het 
plan ter inzage te leggen voor inspraak.  

3. De bijgevoegde raadsbrief over het voorontwerpbestemmingsplan 
Trompenburg vast te stellen. 

 
  

Samenvatting Om een invulling te geven aan het al jaren braakliggende terrein Trompenburg is 
een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het braakliggende terrein 
"Trompenburg" is gelegen tussen de Achterweg, Vuursteeglaan, Heereweg en 
Woonzorgcentrum Rustoord. Dit terrein is aangekocht door Wilma Wonen om 
hier, volgens de wens van het college, woningbouw te ontwikkelen. Op deze 
locatie zijn maximaal 65 woningen beoogd bestaande uit een 
vrijstaande woning, twee-onder-een kapwoningen, appartementen en 
rijwoningen. De woningbouwontwikkeling past niet binnen het huidige 
bestemmingsplan Lisse Dorp 1995. Een bestemmingsplanwijziging is daarom 
noodzakelijk om de voorgenomen woningen te realiseren. Het bestemmingsplan 
Trompenburg Lisse voorziet hier in. Besloten wordt om het 
voorontwerpbestemmingsplan Trompenburg voor inspraak ter inzage te leggen 
en het wettelijk vooroverleg te starten.  
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111083 - 368937 

Onderwerp Intentieovereenkomst perceel F. Halsstraat 6 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. De intentieovereenkomst met Woonstichting Stek ten behoeve van het 
realiseren van veertig tot zestig sociale huurwoningen en de bijbehorende 



besluit herinrichting van de openbare ruimte  
     voor het perceel Frans Halsstraat 6, Lisse vast te stellen. 
 
2. Tot 1 mei 2021 exclusief met Woonstichting Stek in gesprek te gaan over 
ontwikkelmogelijkheden van dit perceel. 
 
3. De burgemeester, krachtens artikel 171 lid 2 Gemeentewet, wethouder Van 
der Laan te laten machtigen om de intentieovereenkomst te ondertekenen. 
 
4. De bijgaande raadsbrief, over de intentieovereenkomst herontwikkeling Frans 
Halsstraat 6/ voormalige Rembrandtschool, vast te stellen. 
 
5. Het bijgaande persbericht, over de intentieovereenkomst herontwikkeling 
Frans Halsstraat / voormalige Rembrandtschool, vast te stellen 
  

Samenvatting Het perceel Frans Halsstraat 6, een voormalige schoollocatie, is in eigendom van 
de gemeente Lisse. Het college wenst dit perceel in te zetten voor het realiseren 
van woningen. 
In de prestatieafspraken tussen de gemeente Lisse en woonstichting Stek is 
vastgelegd dat de gezamenlijke ambitie is om te onderzoeken of er op deze 
locatie sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. 
Partijen hebben een intentieovereenkomst opgesteld waarin de gezamenlijke 
intenties tot realisatie van het plan zijn verwoord en de uitgangspunten voor het 
project zijn vast gelegd. 
Doel is om uiterlijk 1 mei 2021 is samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin 
nadere afspraken worden gemaakt over de rolverdeling en 
verantwoordelijkheden. 
Besloten wordt om de intentieovereenkomst vast te stellen, tot 1 mei exclusief 
in gesprek te gaan met Stek en wethouder Van der Laan te machtigen tot 
ondertekening van de intentieovereenkomst. Tevens wordt besloten de raad  per 
raadsbrief te informeren over dit besluit. Daarnaast wordt de pers via een 
persbericht geïnformeerd. 
Woonstichting Stek informeert omwonenden en tijdelijke huurders met een brief. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


