LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN LISSE

Status

30 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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

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

Z-18-059768 - 182386
Ontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 7 te Lisse
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming

Het College van 1. de beantwoording van de vooroverlegreacties zoals verwoord in de
burgemeester en wethouders toelichting paragraaf 6.2, vast te stellen;
besluit
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 7 te Lisse met
identificatiecode NL.IMRO.0553.Frederikslaan7-ONX1 te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
3. de raad te informeren over dit besluit conform bijgaande raadsbrief.

Samenvatting

Het bouwplan van initiatiefnemer omvat het realiseren van een schuurkas. De
schuurkas is gelegen op het grondgebied van zowel de gemeente Hillegom als
Lisse. De schuurkas betreft een uitbreiding van de bestaande bebouwing op de
locatie. Het bedrijf is met name gericht op dahlia’s en snijdahlia’s. Een deel van
de teeltwerkzaamheden vindt nu nog in de buitenlucht plaats, met behulp van
betonnen raamwerken met plat glas. Het plan bestaat om een nieuwe
schuurkas te realiseren, zodat de opslag en verwerking van de bollen machinaal
en onder een dak kan gaan plaatsvinden. De huidige plaats van de glazen
bakken met stekken komt vrij en kan ingezet worden voor nieuwe teeltgrond
van knollen en bloemen. Het nieuwe bedrijfsgebouw wordt tegen de reeds
aanwezige schuur gebouwd zodat deze onderling verbonden kunnen worden.
Op 22 januari 2019 heeft u ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan.
De wettelijke overlegpartners hebben volgens artikel 3.1.1. Bro gereageerd op
het voorontwerpbestemmingsplan en ingestemd met het initiatief.
Besloten wordt om het ontwerpbestemmingsplan Frederikslaan 7 voor
zienswijze voor een termijn van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-060721 - 185898
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
De raad voor te stellen:
1. de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)

2019 Lisse vast te stellen; en gelijktijdig
2. de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lisse
2014 in te trekken.
De gemeenteraad heeft als taak om binnen de landelijke wettelijke kaders in een
verordening vast te leggen aan wie persoonsgegevens mogen worden verstrekt.
De ontwikkeling van de ambtelijke organisatie maakt actualisatie van de regels
voor verstrekkingen noodzakelijk. De Autoriteit persoonsgegevens adviseert om
de noodzaak van het verstrekken van gegevens aan derden periodiek te
evalueren. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de landelijke standaarden en
maatschappelijke ontwikkelingen.

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-073259 - 189763
Raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van
TM Juridische Zaken
Stel de raad voor zienswijzen uit te brengen op de begrotingen voor 2020 van
de gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig bijgevoegde
raadsvoorstellen.
Conform de tekst van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de
gemeente deelneemt en conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke
regelingen, worden de begrotingen voor 2020 voorgelegd voor zienswijzen aan
de raden van de deelnemende gemeenten. Per begroting is een voorstel
opgesteld, dat aan de raad wordt voorgelegd en waarin de zienswijze is
verwoord.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

ONDER EMBARGO TOT ZATERDAG 4 MEI
Z-19-079375 - 192299
Raadsbrief afrekening afval Meerlanden 2017
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. kennis te nemen van de raadsbrief over de afrekening van Meerlanden
inzake het afval over het jaar 2017;
2. de raadsbrief voor te leggen aan de raad.

Samenvatting

In 2015 besloot de gemeenteraad om over te gaan op een nieuw systeem.
Bruikbare afvalstromen worden thuis opgehaald (GFT, OPK, PMD). Het restafval
wordt weggebracht. Het systeem werkt volgens het principe ‘de vervuiler
betaalt’. Inwoners betalen per lediging restafval. Daardoor werd de
afvalstoffenheffing 20% lager ingeschat en geraamd.
Lisse was één van de eerste gemeenten die dit systeem in één keer
introduceerde (omgekeerd inzamelen en DIFTAR). Ervaringen van andere
gemeenten waren er niet tot nauwelijks. Nu is dit het enige beproefde systeem
in Nederland dat de doelstelling van het Rijk haalt - 75% afvalscheiding in 2020
en minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar.
Al direct na de start in 2017 haalt Lisse dit percentage afvalscheiding. Het
systeem is succesvol in de realisatie van de landelijke milieudoelstellingen.
Alleen zijn de geraamde bedragen (pasaanbiedingen/verwerkingskosten) en
tarieven (afvalstoffenheffing) niet kostendekkend. Pas vanaf 2020 kunnen we
corrigeren in de afvalstoffenheffing volgens de door de belastingdienst
vastgestelde tarieven.
Een aantal begrotingsposten is achteraf niet juist ingeschat en opgenomen in de
begroting. Hierdoor zijn in 2017 te weinig lasten verantwoord. Het tekort werd
duidelijk na de ontvangst (juni 2018 ingeboekt) van de afrekening van
Meerlanden over 2017 van € 899.868,- . Toen bleek dat we de verplichting niet
in de jaarrekening van 2017 hadden opgenomen. Terwijl die afrekening wel
werd verwacht. Hierdoor is in de jaarrekening 2018 nu sprake van een
overschrijding op Afval.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten) Onder embargo tot zaterdag 4 mei.

Z-19-080225 - 194629
Agenderingsvoorstel presentatie Veiligheidsregio Hollands Midden voor
commissie M&F 15 mei 2019
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel "presentatie regionaal
risicoprofiel" voor de commissie M&F op 15 mei 2019.
Mevrouw D. Aarts en I. Goossens van de Veiligheidsregio Hollands Midden zullen

een presentatie geven over het regionaal risicoprofiel in de commissie M&F op
15 mei 2019.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-080272 - 194700
presentatie Maregroep en SPW
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van 1. Het Presidium van de gemeenteraad voor te stellen een presentatie over de
burgemeester en wethouders Maregroep en Servicepunt Werk te agenderen voor de vergadering van de
besluit
commissie Maatschappij en Financiën van 15 mei a.s.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

De Maregroep heeft de transitie ingezet van Wsw-bedrijf naar een breed reintegratiebedrijf. Interne herstructurering heeft plaatsgevonden. Bij de
Maregroep komen nieuwe doelgroepen binnen, zoals statushouders, VSO-PRO
leerlingen, de doelgroep beschut werk. De aansturing van het Servicepunt Werk
(SPW) is ondergebracht bij de GR KDB. Het klantenbestand van het SPW heeft
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarop de expertise en kwaliteit van
de uitvoering moet worden aangepast. Beide onderdelen van de GR KDB
ontwikkelen zich als netwerkorganisatie en zoeken de samenwerking met lokale
en regionale partijen in het sociaal domein.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-080593 - 195711
Openbare besluitenlijst d.d. 23 april 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst d.d. 23 april 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

