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Zaak / doc nr Z-18-058255 - 136979 

Onderwerp Beheer- en exploitatieovereenkomst St. BESCAL 2019-2020 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het professioneel beheren en exploiteren van de vijf sociaal-culturele 
accommodaties ('t Poelhuys, De Greef, De Beukenhof, De 
Engelenburcht en Floralis) door St. BESCAL voor twee jaar te 
continueren. 

2. In te stemmen met de 'Beheer- en exploitatie en 
gebruikersovereenkomst sociaal-culturele en culturele accommodaties 
2019-2020'. 

Samenvatting De beheer- en exploitatieovereenkomst en gebruiksovereenkomst sociaal-
culturele en culturele accommodaties met Stichting BESCAL loopt af op 31 
december 2018. Overeenkomstig de afspraken in deze overeenkomst heeft 
BESCAL een plan aangeleverd waarin BESCAL anticipeert op de toekomst van de 
stichting in het licht van de notitie 'Visie en beleidskader herziening 
accommodatiebeleid' en bijbehorende notitie 'Hoofdlijnen masterplan herziening 
accommodatiebeleid'. Onderdeel hiervan was een onderzoek of een samengaan 
met Sportfondsen Lisse een reële mogelijkheid biedt. Ontwikkelingen binnen het 
accommodatiebeleid, uiteengezet in de 'Voortgangsrapportage september 2018, 
uitvoering herziening accommodatiebeleid', maken dat een besluit over de 
toekomst van BESCAL in deze fase nog niet kan worden genomen. Om die reden 
wordt het college voorgesteld de overeenkomst met BESCAL voor twee jaar te 
continueren. De looptijd van de overeenkomst met BESCAL wordt hiermee 
gelijkgetrokken aan de looptijd van de overeenkomst met Sportfondsen Lisse 
BV. Vervolgens kan een besluit kan worden genomen over het beheer en 
exploitatie van de diverse gemeentelijk accommodaties. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-028724 - 139446 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Achterweg Zuid 66 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad voor te stellen: 
-  het bestemmingsplan Achterweg Zuid 66 met de digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0553.bpachterwegzuid66-vax1 ongewijzigd vast te stellen; 
-  geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen; 
2. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad, 
 de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te verlenen 

Samenvatting Op  25 juni 2018 heeft u ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 
'Achterweg Zuid 66 te Lisse'. Het gaat hierbij om nieuwbouw en sloop van 
agrarische bedrijfsruimten voor het perceel Achterweg Zuid 66. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het broeien van snijhyacinten en heeft ca. 33 ha duurzame in 
gebruikzijnde grond binnen de Bollenstreek. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 juni 2018 tot en met 8 
augustus 2018 ter inzage gelegen, met de mogelijkheid voor iedereen om 
zienswijze in te dienen. Tijdens de terinzagetemijn zijn geen zienswijzen 
ontvangen. In uw college van 22 mei 2018 heeft u besloten de 
'Coördinatieregeling Lisse 2013' toe te passen. Hierdoor zijn de planologische 
procedures voor de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning voor 



het bouwen samen tot één gezamelijke procedue gevoegd. Het college 
besluit om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zal het college de 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verlenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-058335 - 139809 

Onderwerp Installeren van een Zorg- en Veiligheidstafel voor 2 jaar 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd HLT breed in te stellen voor een periode 
van twee jaar. 
  

Samenvatting De burgemeesters en wethouders zorg van de HLT gemeenten hebben twee keer 
per jaar een bestuurlijk overleg. Daarin is afgesproken dat we werken aan het 
versterken van de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg. Een 
van de thema’s waarin deze versterking zeer actueel en urgent is, is voor het 
thema jeugd(problematiek). Voor de aanpak van jeugdproblematiek blijkt enkel 
inzet vanuit veiligheid, vaak strafrechtelijk, niet voldoende effectief en is het van 
belang om zorg en veiligheid te combineren. Het project jeugd Hillegom in 2017 
onderschrijft dit. Naar aanleiding van ernstige zorgen bij politie en gemeente 
Hillegom is in 2017 voor een groep overlast gevende jeugd in Hillegom het 
project ‘Jeugd Hillegom’ gestart. De kern van dit project bestond uit een ‘Zorg- 
en Veiligheidstafel’ waarbij zorg- en veiligheidspartners informatie deelden en 
samen kwamen tot een effectieve integrale aanpak van de jongeren in de 
jeugdgroep. Het project is in april 2018 gestopt omdat deze aanpak gericht was 
op een specifieke groep jongeren en de capaciteit en financiële middelen 
eindigden. Het onderliggend convenant, nodig om gegevens te mogen 
uitwisselen tussen zorg- en veiligheidspartners, loopt af. Gedurende het project 
is echter naar voren gekomen dat het voor zorg- en veiligheidspartners 
ontbreekt aan een dergelijk overlegplatform waar zij vroeg signalen en zorgen 
kunnen uitwisselen en kunnen komen tot een sluitende integrale aanpak. Voor 
de aanpak van jeugd(problematiek) bleek dit echter wel noodzakelijk.  We willen 
criminaliteit en ernstige overlast in de buitenruimte voorkomen en ons meer 
richten op preventie. Daarvoor is het nodig dat professionals en organisaties in 
het domein veiligheid en zorg effectief samenwerken voor jeugdigen waarover 
zorgen zijn om samen te komen tot een integrale aanpak. Een dergelijk platform 
stelt professionals in staat om vroegtijdig vanuit hun expertise aan te haken in 
een casus zodat de jeugd in HLT de noodzakelijke zorg en aandacht krijgt. Een 
structureel overlegplatform met de gemeente als keten regisseur creëert kortere 
lijntjes tussen de diverse zorg- en veiligheidspartners waardoor een dergelijk 
platform in de toekomst overbodig wordt. Daarom wordt nu voorgesteld om een 
Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd HLT breed in te stellen voor een periode van 
twee jaar. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-059602 - 143574 

Onderwerp Zienswijze Tussenrapportage HLTsamen 2018 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stel de raad voor om een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging in 
de tussenrapportage 2018 van de gemeenschappelijke regeling HLTsamen 
overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel. 

Samenvatting Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de 
begrotingswijziging in de tussenrapportage 2018 HLTsamen voorgelegd voor 
zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor de 
tussenrapportage is een voorstel opgesteld dat aan de raad wordt voorgelegd en 
waarin de zienswijze is verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061396 - 145024 

Onderwerp Openbare besluitenlijst d.d. 16 oktober 2018 

Portefeuillehouder  



Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 16 oktober 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


