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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Mevr. J.A.C. 
Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-18-041945 - 192532 

Onderwerp Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Heereweg 460A te Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de beantwoording van de vooroverlegreacties vast te stellen; 
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 460A te 

Lisse met identificatiecode NL.IMRO.0553.bphweg460azorg-ONX1 te 
starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 

3. de bijgevoegde raadsbrief 'Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
'Heereweg 460A - uitbreiding zorgboerderij SterkSaam' vast te stellen 
en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Aan de Heereweg 460A is sinds 2015 de stichting SterkSaam gevestigd. 
Stichting SterkSaam is een kleinschalig wooninitiatief met dagbesteding. Hier 
wonen en/of werken jong volwassenen met een verstandelijke uitdaging en/of 
psychiatrische achtergronden. Sinds de start van de stichting is de behoefte tot 
meer dagbestedingsactiviteiten toegenomen. Initiatiefnemer heeft een 
principeverzoek ingediend om de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
dagbestedingsactiviteiten te verkennen. Het college heeft hierop bij brief van 4 
december 2017 positief gereageerd en aangegeven in principe bereid te zijn om 
medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening om het plan 
mogelijk te maken. Hierop is het traject gestart om tot een herziening van het 
bestemmingsplan te komen. Inmiddels is het plan in ontwerp gereed en kan het 
ter visie worden gelegd. 
 
Het voorliggend bestemmingsplan is de planologische verankering van een 
eerder verleende uitgebreide omgevingsvergunning uit 2015 en daarnaast 
maakt het bestemmingsplan de beoogde uitbreiding van de 
dagbestedingsactiviteiten mogelijk. In het bestemmingsplan is geborgd dat de 
activiteiten te alle tijden gerelateerd zijn aan de primaire maatschappelijke 
functie van de zorgboerderij. 
 
Het plan houdt het volgende in:  

1. In de monumentale wagenschuur wordt de kookacademie \ tearoom 
en twee B&B kamers ondergebracht. De buitenzijde van de 
wagenschuur wordt niet aangepast. De Erfgoedcommissie heeft een 
positief advies uitgebracht. De Kookacademie en de B&B hebben als 
doel om deelnemers op te leiden naar (betaald) werk in de horeca. De 
tearoom is overdag geopend tijdens de openingstijden van de 
dagbesteding. Deelnemers leren hier klanten bedienen; 

2. Een perceel bollengrond van 1044m2 wordt omgezet voor hobbymatig 
agrarisch gebruik zoals het houden van dieren en de teelt van 
gewassen. Omdat hierdoor bollengrond wordt onttrokken, is reeds met 
de GOM een bollengrondcompensatieovereenkomst gesloten; 

3. Er komt ondergeschikte detailhandel in een deel van het bijgebouw 
van de zorgboerderij. Hier vervaardigen deelnemers diverse van hout 
gemaakte producten en verkopen deze. 

 
Het college besluit om de procedure te starten voor het 
ontwerpbestemmingsplan en deze voor 6 weken ter visie te leggen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-18-067176 - 203206 

Onderwerp Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Prof. Van Slogterenweg 2 te Lisse 
(Hobaho) 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de beantwoording van de vooroverlegreacties vast te stellen; 
2. procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Prof. van Slogterenweg 

2' met identificatiecode NL.IMRO.0553.bpProfvslogterenw2-onx1 te 
starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 

3. de bijgevoegde raadsbrief 'Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
'Prof. van Slogterenweg 2' - uitbreiding boogkassen' vast te stellen en 
aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting Hobaho heeft op 28 november 2017 een principeverzoek ingediend voor de 
realisatie van drie extra boogkassen en het verplaatsen van de bestaande 
wandelkas op hun perceel aan de Prof. van Slogterenweg 2. Op 12 juni 2018 
heeft u per mandaat ingestemd met dit verzoek. De uitbreiding wordt 
landschappelijk ingepast door het planten van een lage haag. De gewenste 
ontwikkeling heeft als doel om de onderzoeksactiviteiten van het Hobaho uit te 
kunnen breiden, onder andere op het gebied van vermindering van het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Deze onderzoeksactiviteiten hebben te maken met het 
testen en veredelen van siergewassen.  Omdat de voorgenomen ontwikkeling 
niet past binnen het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' en ook niet 
binnen de eerder verleende omgevingsvergunning van 13 mei 2014 voor de 
bestaande boogkassen en wandelkas, dient het bestemmingsplan voor de 
gronden in het plangebied te worden herzien. Hiervoor is het voorliggende 
bestemmingsplan opgesteld en in ontwerp gereed. Besloten wordt om de 
procedure voor het bestemmingsplan 'Prof. van Slogterenweg 2' te starten door 
het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-085990 - 208546 

Onderwerp Algemeen Privacybeleid Lisse 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Privacybeleid vast te stellen;  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Privacybeleid vast te stellen. 

Samenvatting De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet 
AVG (UAVG) zijn van kracht en worden vanaf 25 mei 2018 door de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) gehandhaafd. Kern van de AVG is: de burger staat 
centraal, krijgt de regie over het delen van hun persoonsgegevens met derden 
terug en heeft zeer veel mogelijkheden gekregen om haar rechten af te 
dwingen. Voor de gemeenten betekent dit dat er aanvullende 
beheersmaatregelen getroffen moeten worden, ook op het gebied van rollen en 
verantwoordelijkheden. Het voorliggende privacybeleid voorziet hierin. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-086012 - 208616 

Onderwerp Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de onafhankelijke jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 
over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen gemeente Lisse vast te 
stellen. 
2. de jaarrapportage ter kennisname aan de raad te sturen middels een 
raadsbrief. 

Samenvatting Het jaar 2018 is op het gebied van gegevensbescherming een bijzonder jaar 
geweest voor organisaties en inwoners, zo ook voor de gemeenten Hillegom, 
Lisse en Teylingen en de werkorganisatie HLTsamen. Binnen de verschillende 
domeinen van gemeente Lisse worden veel, complexe, bijzondere en gevoelige 
persoonsgegevens verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht. De AVG heeft de Wet 
bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) vervangen. De AVG zorgt samen 



met de Uitvoeringswet AVG onder andere voor versterking en uitbreiding van de 
privacyrechten voor betrokkenen en burgers met meer verantwoordelijkheden 
voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. 
  
Het college van B&W van gemeente Lisse is verantwoordelijk voor de 
verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente. Dit brengt 
verplichtingen met zich mee. In dit jaarverslag staat beschreven welke acties en 
maatregelen het college van B&W in 2018 heeft genomen om de doelstellingen 
en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Ook bevat dit document 
aandachtspunten en actiepunten voor het jaar 2019. Adequaat omgaan met 
persoonsgegevens is een blijvend proces en zal dan ook aandacht blijven vergen 
van zowel het college van B&W als medewerkers.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-004448 - 212088 

Onderwerp Stand van zaken implementatieprogramma omgevingswet 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Kennis te nemen van het programma implementatie omgevingswet. 
  

Samenvatting Voor de implementatie van de omgevingswet is voor drie gemeenten een 
programma opgesteld, waarin uitgewerkt is op welke wijze de HLT organisatie 
werkt aan de implementatie van de omgevingswet. 
Hiervoor is een programmastructuur opgesteld en zijn rollen en 
verantwoordelijkheden benoemd. Dit programma is op 23 mei vastgesteld door 
het MT van HLT samen. 
Bijgevoegd is de beschrijving van dit programma. 
Het programma wordt aan het college gepresenteerd. Indien (agenda technisch 
mogelijk) door de programmalijn coördinatoren zelf. 
Voor de periode tot aan 1 januari 2021 is een financieringsstrategie uitgewerkt. 
Voor de implementatie van het programma wordt in de begroting van 2020 een 
verhoging van het werkbudget voorgesteld. 
Er wordt een communicatieplan uitgewerkt. Na de zomer van 2019 worden de 
activiteiten die volgen uit het programma HLTbreed gecommuniceerd. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088079 - 213362 

Onderwerp Wijziging GR ISD Bollenstreek 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (2019), zoals 
verdisconteerd in de geconsolideerde en als bijlage bijgevoegde versie, vast te 
stellen. 
  

Samenvatting In de vergadering van 21 februari jl. heeft de raad het college toestemming 
gegeven de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek aan te passen aan de 
fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout tot de gemeente Noordwijk. Het 
vaststellen van een wijziging van een gemeenschappelijke regeling is een 
bevoegdheid van het college van B&W. Om het proces af te ronden moet het 
college de wijziging vaststellen.   
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088747 - 214953 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 2 juli 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van de openbare besluitenlijst d.d. 2 juli 2019 vast te stellen. 



burgemeester en wethouders 
besluit 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


