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Zaak / doc nr Z-18-060251 - 142127 

Onderwerp Vast te stellen bedrijventerrein Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te stellen:   
1.   in te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
'Bedrijventerreinen Lisse' en de Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
'Bedrijventerreinen Lisse' en daarmee deels tegemoet te komen aan de 
ingediende zienswijzen; 
2.   het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Lisse' met identificatienummer 
NL.IMRO.0553.Bedrijven2017-VAX1 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan met inachtneming van de bijgevoegde en bij dit 
raadsbesluit behorende Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
'Bedrijventerreinen Lisse' en de Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 
'Bedrijventerreinen Lisse'; 
3.  geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen.  

  

Samenvatting Op 27 maart 2018 heeft het  college besloten de procedure voor het 
ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Lisse' te starten. Het gaat om een 
actualisatie van het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Lisse' dat is 
vastgesteld op 21 juni 2007.  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van  5 april tot 
en met 16 mei 2018 ter inzage gelegen, met de mogelijkheid voor iedereen om 
zienswijze in te dienen . Tijdens de terinzagetermijn zijn zeven zienswijzen 
ontvangen. Deze zienswijzen zijn samengevat en van een gemotiveerd antwoord 
voorzien in de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 
Lisse',  in de Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 
Lisse' zijn alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
samengevat. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen 
met de beantwoording van de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingen, alsmede de ambtshalve aanpassingen. Tevens besluit het college de 
gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ' bedrijventerreinen 
Lisse' gewijzigd vast te stellen.  

  

  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-062788 - 148883 

Onderwerp Convenant regionale samenwerking maatschappelijke opvang holland rijnland 
2018-2021 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met het 'Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke 
Opvang Holland Rijnland 2018-2021" 
  
 Burgemeester besluit: 
 2. wethouder Transformatie 3D, Welzijn en zorg, Participatiewet/werk en 
inkomen, Maatschappelijke opvang, Volksgezondheid, 
Omgevingswet/omgevingsvisie, Wonen, Verkeer en infrastructuur, 



Dienstverlening, Digitalisering, Smart City, J.A.C. Langeveld, te machtigen om 
het 'Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland 
Rijnland 2018-2021' te ondertekenen. 

Samenvatting In het Beleidskader Maatschappelijke Zorg en het Uitvoeringsprogramma 
Maatschappelijke Zorg "Omzien naar Elkaar" is vastgesteld hoe de 
maatschappelijke zorg gedecentraliseerd gaat worden. Inwoners krijgen de 
benodigde zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 
Onderdeel van de maatschappelijke zorg is de maatschappelijke opvang die nu 
plaatsvindt in Leiden. Bij de decentralisatie van de maatschappelijke opvang 
hebben drie partijen een verantwoordelijkheid: de centrumgemeente Leiden, de 
regiogemeenten, en Stichting de Binnenvest welke de maatschappelijke opvang 
uitvoert. In het Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang 
Holland Rijnland 2018-2021 zijn deze taken en verantwoordelijkheden 
vastgelegd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063501 - 150704 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 6 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 6 november 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


