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Status

2 april 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Z-18-064165 - 152619
beleidsregel parkeernormen Lisse 2019
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en advies
1. De beleidsregel parkeernormen Lisse 2019 vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake Beleidsregel parkeernormen Lisse
2019 vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.
Door aanpassing van de Woningwet zijn de stedenbouwkundige bepalingen van
de gemeentelijke bouwverordening komen te vervallen. Voor het kunnen
terugvallen op de bouwverordening gold een wettelijke overgangstermijn tot 1
juli 2018. Na deze datum hebben de stedenbouwkundige bepalingen in de
bouwverordening hun (aanvullende) werking voor geldende
bestemmingsplannen verloren. Deze stedenbouwkundige bepalingen kunnen nu
niet meer dienen als vangnet en moeten zijn ondergebracht in het
bestemmingsplan. Om te ondervangen dat bij bouwontwikkelingen de
parkeervraag moet worden bepaald, is een paraplubestemmingsplan parkeren
opgesteld. De beleidsregel die daarvoor als basis dient, moet afzonderlijk
worden vastgesteld. Op deze manier ontstaat de zogenaamde dynamische
verwijzing die in het paraplubestemmingsplan is benoemd.
De beleidsregel is een schriftelijke uitwerking van de methodiek die de afgelopen
jaren is gebruikt om de parkeerbehoefte te bepalen bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. Dit is een lokale vertaling van de landelijk gebruikte
methode/werkwijze die omschreven is door het CROW. Het CROW is de
landelijke kennisorganisatie op het gebied van onder meer verkeerskundige
kennis.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-042737 - 178275
Invulling kavel Grevelingstraat
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het voornemen een groene invulling te geven aan
de kavel Grevelingstraat,
2. de procedure op te starten voor een concept-ontwerp
bestemmingsplan Visserkade,
3. de bijgevoegde raadsbrief 'Invulling kavel Grevelingstraat' vast te
stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.

Samenvatting

De kavel Greveling, eigendom van de gemeente, was niet voorzien in het
Masterplan Greveling. Op de plek waar de kavel zich bevindt, was aanvankelijk
een toerit naar een langzaamverkeersbrug over de Greveling, omringd door
openbaar groen, gepland. In het verleden is besloten deze brug niet aan te
leggen. Op 7 november 2017 heeft u ingestemd met een principeverzoek voor
de realisatie van 3 woningen, 1 op de locatie van de kavel en 2 op de locatie van
de botenloods aan de Visserkade. Omdat de ontwikkelaar zich heeft
teruggetrokken, is opnieuw gekeken naar een goede invulling van de kavel wat
gemeentelijk eigendom is. Besloten wordt om een deel van de kavel een groene
invulling te geven in de vorm van een “pocket-park” en de resterende
groenstrook aan het water te verkopen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-074951 - 182038
Aanvraag jaarlijkse subsidie Speeltuinvereniging de Bijenkorf 2019
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM JOSVC
Een jaarlijkse subsidie van maximaal € 5.000,- te verlenen aan
speeltuinvereniging De Bijenkorf voor het jaar 2019.
Aan speeltuinvereniging De Bijenkorf verleent de gemeente voor het jaar 2019
een jaarlijkse subsidie van € 5.000,-- voor het aanbieden van een veilige
speelomgeving voor kinderen tot en met 12 jaar. Hoewel het nieuwe bestuur
van de speeltuin de aanvraag nog niet volledig heeft kunnen indienen, vindt de
gemeente het belangrijk dat er een doorstart kan worden gemaakt en zo snel
mogelijk het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. De subsidie wordt
daarom als voorschot verleend.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-070909 - 183933
Vervanging verlichting The Flags
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM JOSVC

Het College van 1. Honk- en Softbalvereniging The Flags opdracht te geven voor het gedeelte
burgemeester en wethouders van het sportpark Ter Specke wat zij in gebruik heeft de verlichting te
besluit
vervangen
2. om aan The Flags een bedrag van € 23.000,- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van halogeen gaslampen naar LED verlichting
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

In juli 2018 is de verlichting bij Honk- en softbalvereniging The Flags gekeurd
door de Honk- en softbalbond (KNBSB). Uit rapporten blijkt dat de verlichting
niet voldoet aan de norm die de bond hanteert. Om avondwedstrijden te kunnen
spelen (wat The Flags doordeweeks doet), is er een goedgekeurde verlichting
benodigd. De vervanging van de armaturen (verlichting) staat gepland voor
2025, dit blijkt niet haalbaar te zijn. Als verhuurder van het veld en licht is het
de gemeente haar verantwoordelijkheid dat het verhuurde voldoet aan de
gestelde eisen van de bond.
Door de vereniging zelf opdrachtgever te laten zijn voor het vervangen van de
huidige armaturen naar LED armaturen kan er een beroep worden gedaan op de
subsidieregeling Stimulering van bouw en onderhoud van sportaccommodaties
(BOSA-regeling) vanuit het Rijk.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-074036 - 183996
besluit over versturen raadsbrief quick wins ruimtelijke ontwikkeling t.b.v.
woningbouw
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en Inrichting

Het College van De bijgevoegde raadsbrief inzake 'quick wins ruimtelijke ontwikkeling ten
burgemeester en wethouders behoeve van woningbouw' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te
besluit
bieden.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Middels deze raadsbrief informeren wij de raad over verschillende maatregelen
die worden genomen om te komen tot een versnelling van woningbouw in Lisse.
Deze maatregelen hebben als doel te komen tot een proces om op zowel de
korte als middellange termijn de woningbouwproductie duurzaam op gang te
brengen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-050913 - 184004

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van 1. In te stemmen met de conceptstatuten van 26 maart 2019 voor de op te
burgemeester en wethouders richten stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.
besluit
2. Te besluiten om samen met de gemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijk
en Teylingen, de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek op te richten
conform het voornemen van 2 oktober 2018 definitief op basis van de
aangepaste conceptstatuten.
3. De burgemeester: te besluiten de coördinerend wethouder Greenport, de heer
G. Mostert, middels een burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het
oprichten van deze stichting.
4. Te besluiten met de stichting na oprichting de overeenkomst aan te gaan over de
door de gemeente ter beschikking gestelde middelen in de ‘overeenkomst besteding
exploitatiebijdragen’, en de tekst hiervan vast te stellen.

5. De burgemeester: te besluiten de portefeuillehouder Greenport, Jeanet
van der Laan bij burgemeestersbesluit volmacht te verlenen tot het
ondertekenen van de ‘overeenkomst besteding exploitatiebijdragen’.
6. Gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief te informeren over wat er met
de resultaten van de wensen en bedenkingen procedure is gedaan.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

In 2012 is het programmabureau Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht
door de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen om de economische ontwikkeling van de Greenport te versterken.
Gedurende de afgelopen jaren is de behoefte gegroeid om de samenwerking
binnen de triple Helix ,die benodigd is om een succesvol economisch programma
uit te voeren, meer te formaliseren. Daarom hebben de gemeenten Hillegom,
Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen besloten de stichting Greenport Duin- en
Bollenstreek per 1 april 2019 op te richten. In deze stichting worden de zetels
binnen het bestuur verdeeld over verschillende vertegenwoordigers uit de triple
Helix. Namens de gemeenten nemen Jeanet van der Laan, wethouder te Lisse,
en Gerard Mostert, wethouder te Katwijk, zitting in de stichting. De stichting
wordt deels gefinancierd vanuit de gemeenten, maar de provincie Zuid-Holland
draagt via een subsidie bij. Op projectbasis worden er bijdragen gevraagd van
de Economic Board. Middels dit besluit wordt de oprichting van de stichting
geregeld.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-076973 - 186148
Dienstverleningsovereenkomst 2019 Belastingen Bollenstreek
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van 1. bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst 2019 bij de 'Gemeenschappelijke
burgemeester en wethouders Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek' te sluiten;
besluit
2. dat burgemeester mevrouw Spruit wethouder Van der Zwet machtigt voor het
ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst 2019.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Naar aanleiding van het vormen van de nieuwe gemeente Noordwijk is het
noodzakelijk de Dienstverleningsovereenkomst 2019 behorende bij de
gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek opnieuw
vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met
de Dienstverleningsovereenkomst 2019 en de burgemeester machtigt wethouder
Van der Zwet om de overeenkomst te ondertekenen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-19-077227 - 187180
Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 26 maart 2019

Portefeuillehouder
Afdeling

TM Bestuur en Management Ondersteuning

Het College van
burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst van 26 maart 2019 vast te stellen
besluit
Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr

Z-19-077714 - 189174

Onderwerp

Agenderingsvoorstel presentatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lisse

Portefeuillehouder

Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afdeling

TM Beleid en Advies

Het College van burgemeester en wethouders besluit In te stemmen met bijgaand agenderingsvoorstel
voor het geven van een presentatie in de vergadering van de Raadscommissie R&I op 11 april 2019, over het
project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lisse.
Samenvatting Met een presentatie wordt de gemeenteraad over de stand van zaken van het project “HOVcorridor Noordwijk-Schiphol” geïnformeerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de nieuwe HOV-brug over
de Ringvaart enerzijds en de aanpassingen aan het bestaande wegennet anderzijds.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

