
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 22 november 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. 
Prins, secretaris;Mevr. R. Austie, wethouder;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-281252 - 597165 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 15 november 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Lisse van 15 november 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276804 - 592819 

Onderwerp 2e Tussentijdse rapportage 2022 (slotwijziging) 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de 2e Tussentijdse rapportage 2022. 
2. Het Normenkader 2022 vast te stellen. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin 

wordt voorgesteld om:  
1. de 2e Tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen. 
2. de bijbehorende Begrotingswijziging 2022 nummer R312 

vast te stellen. 
3. de volgende mutaties op de kredieten vast te stellen:  

1. Verhoging van het krediet 'Ophoging 
Zeeheldenwijk' met een bedrag van € 31.000. 

2. Vrijval van het krediet 'Parkeren algemeen' met 
een bedrag van € 26.897. 

3. Verhoging van het krediet 'Speelplaats 
Leeuwerikstraat 3' met een bedrag van € 5.148. 

4. Verhoging van het krediet 'Speelplaats 
Meeuwenlaan 9' met een bedrag van € 5.148. 

5. Verhoging van het krediet 'Speelplaats 
Prinsessestraat 86' met een bedrag van € 5.148. 

6. Het samenvoegen van twee kredieten met 
betrekking tot openbare verlichting tot 1 krediet. 

7. Het samenvoegen van vijf kredieten met 
betrekking tot de Zeeheldenwijk tot 1 krediet. 

4. de budgetten, zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2e 
Tussentijdse rapportage, voor een bedrag van € 617.780 
over te hevelen naar 2023. 

5. de begrotingswijziging 2023 nummer R307 die hoort bij het 
voorstel van de overhevelingen naar 2023 vast te stellen. 

6. Kennis te nemen van het Normenkader 2022 (zie bijlage 4). 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Lisse neemt kennis van de 2e 
Tussentijdse rapportage 2022 en legt deze voor aan de gemeenteraad van Lisse. 
De peildatum van deze rapportage is 4 oktober 2022. Alle ontwikkelingen die na 
die datum bekend zijn geworden, zijn niet meegenomen in deze rapportage. Bij 
grote afwijkingen zal de raad geïnformeerd worden als deze zich voordoen. De 
2e Tussentijdse rapportage 2022 rapporteert over de financiële afwijkingen ten 
opzichte van de Programmabegroting 2022 en de 1e Tussentijdse rapportage 
2022. Het resultaat van de 2e Tussentijdse rapportage 2022 is €784.000 
positief. Het saldo van de gewijzigde programmabegroting 2022 komt hiermee 
uit op € 1.797.000 positief. Het structurele saldo over 2022 bedraagt € 88.000 



negatief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280793 - 595168 

Onderwerp Raadsbrief ontwikkelingen jeugdbescherming 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de landelijke en regionale ontwikkelingen die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot jeugdbescherming en 
de maatregelen die zijn genomen in de regio Holland Rijnland. 
2. De raadsbrief jeugdbescherming vast te stellen en deze naar de 
gemeenteraad te sturen. 
  

Samenvatting In juli 2021 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie 
Jeugd en Veiligheid en het Rijk verscherpt toezicht en respectievelijk 
Interbestuurlijk Toezicht ingesteld naar aanleiding van de lange wachttijden voor 
passende jeugdhulp van kinderen met een beschermingsmaatregel.  
Om hiervoor tot oplossingen te komen, is de “doorbraakaanpak” gestart. De 
regio Holland Rijnland heeft verschillende maatregelen genomen om 
jeugdbeschermingsorganisaties te ondersteunen en de ingezette 
doorbraakaanpak te verduurzamen. Het toezicht vanuit de inspecties en het Rijk 
is per februari 2022 gestopt. 
 
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de landelijke 
ontwikkelingen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot 
jeugdbescherming en de maatregelen die zijn genomen in de regio Holland 
Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-280357 - 594760 

Onderwerp Projectgroep voor proposities 'versnellen woningbouwopgave en oplossen 
bovenplanse ontsluitingsproblematiek' 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een projectgroep in te stellen die proposities formuleert voor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken (BZK) en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IW) om de woningbouwplannen in de gemeente Lisse te versnellen 
en de bovenplanse ontsluitingsproblematiek op te lossen. 
  

Samenvatting De ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat 
(IW) hebben in het coalitieakkoord de 'Versnellingsafspraken woningbouw en 
mobiliteit' opgenomen. In het voorjaar van 2022 hebben de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen aanvragen (proposities) ingediend voor de eerste 
en tweede tranche van de Versnellingsafspraken. Deze aanvragen zijn niet 
toegekend, omdat nog niet alle gevraagde informatie gegeven kon worden. De 
verwachting is dat op korte termijn een nieuwe tranche wordt opengesteld en 
dat gemeenten hier kort van tevoren over worden geïnformeerd.  
 
Het college besluit om een projectgroep in te stellen die proposities formuleert 
voor de ministeries van BZK en IW om de woningbouwplannen in de gemeente 
Lisse te versnellen en de bovenplanse ontsluitingsproblematiek op te lossen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


