
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 mei 2019 

VAN LISSE  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Mevr. J.A.C.  
Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

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

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-18-064190 - 187059 

Onderwerp  Starten procedure ontwerpbestemmingsplan ''Nieuw Meerzicht'' 

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

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw Meerzicht' met 

burgemeester en wethouders  identificatienummer NL.IMRO.0553.Nieuwmeerzicht-ONX1 te starten door het 

besluit  ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen; 
  2. De bijgevoegde raadsbrief 'ontwerpbestemmingsplan Nieuw Meerzicht' vast te 

  stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Samenvatting  Op 19 februari 2019 heeft het college besloten om voor de locatie Nieuw 
  Meerzicht het wettelijke vooroverleg conform artikel 3.1.1. van het Bro te 
  starten. Het bestemmingsplan voorziet in de omzetting van een huidige 
  bedrijfsbestemming (bedrijven, openbare en bijzondere doeleinden) naar een 
  woonbestemming met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van het 

  realiseren van 60 nieuwbouwwoningen. 

  In de periode van 20 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 hebben de 
  formele overlegpartners de gelegenheid gehad een reactie te geven op 
  het voorontwerpbestemmingsplan. In deze periode zijn er twee 
  vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties hebben geen aanleiding gegeven 
  het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Na ambtelijke toetsing zijn de 
  regels, toelichting en verbeelding aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu 

  gereed om ter visie te worden gelegd. 

  Besloten wordt om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw 

  Meerzicht' te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-078560 - 190484 

 
 

Onderwerp  Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2018 

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

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  De jaarverantwoording Kinderopvang 2018 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders   

besluit   

Samenvatting  Op grond van artikel 12 van de regeling Wet kinderopvang is het college 
  verplicht jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag aan de Minister te overleggen met 
  gegevens over de uitvoering van de aan het college bij of krachtens de wet 
  opgedragen taken over het voorafgaande kalenderjaar. De jaarverantwoording 
  wordt ingediend bij de Inspectie voor het Onderwijs. De gemeente heeft al jaren 
  status A. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan wettelijke minimumeisen 

  voor uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-081141 - 196934 

 
 

Onderwerp  Omgevingsdienst West-Holland inzake Schipholdossier 
   



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

 
Afdeling TM Beleid en Advies 

 
Het College van De bijgevoegde raadsbrief inzake:  

burgemeester en wethouders 1. memo Omgevingsdienst West-Holland Schipholdossier vast te stellen en aan 
besluit de gemeenteraad aan te bieden;  

2. rapportage, opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland, metingen 

vliegtuiggeluid 2018 vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 

 
 
 

 
Samenvatting 1. Het kabinet stelt eind 2019 de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 vast. 

Hierdoor worden er momenteel diverse onderzoeken gedaan en vindt er veel 

discussie plaats in de Tweede Kamer. Met bijgevoegde memo, welke is opgesteld 

door de Omgevingsdienst West-Holland, informeren wij de raad over de actuele 

stand van zaken bij de belangrijkste Schiphol-onderwerpen;  
2. In 2018 maakte Schiphol een groei door van 0,5%. Dit terwijl het totale 

aantal vliegbewegingen in 2018 op de voor onze regio relevante banen een 

stijging doormaakte van 2,5% t.o.v. 2017. In 2018 heeft deze groei van de 

vliegtuigbewegingen een stijging van de klachten van geluidshinder met zich 

meegebracht. Met bijgevoegde rapportage, welke is opgesteld door de 

Omgevingsdienst West-Holland, informeren wij de raad over de resultaten van 

metingen van vliegtuiggeluid in de regio in 2018. In de rapportage wordt tevens 

aandacht besteed aan de resultaten van meetposten in Lisse. 

 
 
 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-081413 - 197620 

 
Onderwerp Straatnaamgeving Kruishoorn 

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

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van om de nieuwe straatnamen op het 'Kruishoorn'-terrein vast te stellen met de 

burgemeester en wethouders straatnamen Grevelingstraat en Turfstekerskade. Een en ander conform de  
besluit bijgaande situatietekening. 

 
Samenvatting Op dit moment wordt in Lisse gewerkt aan het bouwplan Kruishoorn.  

Hierin worden twee (gedeeltelijk) nieuwe straten aangelegd die van een naam 

moeten worden voorzien. De straatnamencommissie is bijeen geweest. Er is 

unaniem gekozen voor de namen Grevelingstraat en Turfstekerskade. Besloten 

wordt de straatnamen Grevelingstraat en Turfstekerskade vast te stellen. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-081412 - 197640 

 
Onderwerp Straatnaamgeving ELKA 

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

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van om de nieuwe straatnaam op het ELKA-terrein vast te stellen met de straatnaam 

burgemeester en wethouders Kistenmakerskade. Een en ander conform de bijgaande situatietekening  
besluit 

 
Samenvatting Op dit moment wordt in Lisse gewerkt aan het bouwplan ELKA. Hierin wordt een 

nieuwe straat aangelegd die van een naam moet worden voorzien. De 

straatnamencommissie is bijeen geweest. Er is unaniem gekozen voor de naam 

Kistenmakerskade. Besloten wordt de straatnaam Kistenmakerskade vast te 

stellen. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



Zaak / doc nr  Z-19-081699 - 198453 

Onderwerp  5e wijziging gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek 

  (VuilAfvoerBedijf) 

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

Afdeling  TM Beleid en Inrichting Buitenruimte 

Het College van  1. In te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke 

burgemeester en wethouders  regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek, zodat de 

besluit  regeling komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage. 
  2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 

  raad voorgesteld wordt om: 

  In te stemmen met de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke 
  regeling VuilAfvoerBedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek, zodat de 

  regeling komt te luiden zoals opgenomen in de bijlage. 

Samenvatting  De HLT-gemeenten nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het 
  Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (afgekort GR VAB). Het VAB zorgt voor 
  de overslag en afvoer van het ingezamelde huishoudelijk GFT, rest en plastic 
  verpakkingsafval. Als gevolg van de bestuurlijke fusie tussen de gemeente 
  Noordwijk en Noordwijkerhout moeten de teksten van de regeling worden 
  aangepast. Om die reden wordt een (vijfde) herziene regeling ter besluitvorming 
  voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GR VAB. Het Algemeen Bestuur 
  van het VAB kan pas een besluit nemen, nadat de colleges en raden van de 
  individuele gemeenten zijn gevraagd of zij met de herziene regeling kunnen 
  instemmen. De herziene regeling is juridisch getoetst en akkoord bevonden 
  waardoor wij uw raad positief adviseren en in te stemmen met de herziene 

  regeling. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-082445 - 200480 

 
 

Onderwerp  Projectenboek Juni 2019 

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

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  1. Het projectenboek vast te stellen. 

burgemeester en wethouders  2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel 

besluit  waarin de raad wordt voorgesteld: 
  1. Kennis te nemen van het Projectenboek; 
  2. Voor het faciliterende project Don Bosco 
  een aanvullend krediet beschikbaar te 
  stellen van € 40.000, waarbij dekking 
  plaatsvindt binnen het project; 
  3. De voorziening Stadsvernieuwing te 
  verhogen met € 50.000 voor het 
  verwachte negatieve resultaat van het 
  project Don Bosco, waarbij dekking 
  plaatsvindt ten laste van de reserve 

  Weerstandsvermogen. 

Samenvatting  Het projectenboek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote 
  bouwprojecten in de gemeente Lisse inhoudelijk en financieel wordt toegelicht. 
  Het projectenboek bevat naast deze toelichtingen per bouwproject de financiële 
  stand van zaken van de projectenportefeuille en een prognose van de totale 

  woningbouwproductie. 

  Dit voorstel betreft een actualisatie van de projectkredieten en een toelichting 
  op de (financiële) stand van zaken van de projecten. Besloten wordt om het 
  projectenboek vast te stellen, de raad voor te stellen voor het faciliterende 
  project Don Bosco een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 
  en de voorziening Stadsvernieuwing te verhogen met € 50.000 voor het 

  verwachte negatieve resultaat van het project Don Bosco. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-082911 - 201754 

 
 

Onderwerp  Europese aanbesteding vormgeving, plaatsing en verspreiding gemeentelijke 

  publicaties 
   



 
Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

 
Afdeling TM Communicatie 

 
Het College van 1. Het uitschrijven van een openbare Europese procedure, overeenkomstig de 

burgemeester en wethouders inkoopstrategie voor het afsluiten van één overeenkomst voor Opmaak,  
besluit Plaatsing en Verspreiding gemeentelijke publicaties gemeenten Hillegom, Lisse, 

Teylingen en Noordwijk.  
2. Machtiging te verlenen aan Stichting RIJK om, op basis van de beoordeling 

door het projectteam, namens de gemeente het gunningsbesluit (voornemen tot 

gunning bekendmaken aan alle inschrijvers) van de aanbesteding te 
ondertekenen.  
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding 

op te leggen op de bijgevoegde inkoopstrategie en al hetgeen hierover is 

besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van 

de gemeente schaadt. 

 
 
 
 

 
Samenvatting De gemeente Lisse vindt het zeer belangrijk om de samenleving op de hoogte te 

houden van de gemeentelijke plannen en beleid. Dit doet de gemeente onder 

meer door het publiceren van berichten via de Gemeenteberichten in 

LisserNieuws. 
 

In de huidige situatie worden de gemeentelijke publicaties van Hillegom, 

Lisse, Teylingen en Noordwijk gepubliceerd in de huis-aan-huis bladen van 

uitgeverij Verhagen.  
In 2015 is de plaatsing en verspreiding van gemeentelijke publicaties Europees 
aanbesteed. De opdracht is gegund aan uitgeverij Verhagen voor de periode 

tot 31 augustus 2017 en is twee keer 1 jaar verlengd.  
Het huidige contract loopt op 1 september 2019 af. De drie gemeenten gaan de 

opdracht opnieuw gezamenlijk met de gemeente Noordwijk aanbesteden. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-083038 - 202060 

 
Onderwerp Opzeggen huurovereenkomst Kluft B.V. 

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

 
Afdeling TM JOSVC 

 
Het College van 1. De huurovereenkomst met Kluft B.V. op te zeggen voor 1 juni 2019; 

burgemeester en wethouders 2. In gesprek te treden met Kluft B.V. en stichting BESCAL om te komen tot een  
besluit nieuwe huurovereenkomst met Kluft B.V. ingaande per 1 juni 2020. 

 
Samenvatting De gemeente Lisse heeft op 11 oktober 2013 een vijfjarige huurovereenkomst  

afgesloten met bioscoopbedrijf Kluft B.V. voor de bedrijfsruimte in het pand 

bekend onder de naam 'Floralis, huis van Cultuur' aan Floralisplein 69 te 

Lisse. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni 2015, op het moment dat alle 

opschortende voorwaarden uitgewerkt waren. 

Betrokken partijen hebben geconstateerd dat de huidige huurovereenkomst leidt 

tot interpretatieverschillen en niet goed uitvoerbare situaties. Opzeggen van de 

huidige huurovereenkomst biedt de mogelijkheid om onder andere voorwaarden 

te komen tot een nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft B.V. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-083702 - 203960 

 
Onderwerp Openbare besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van  

burgemeester en wethouders de openbare besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 vast te stellen. 

besluit 
 

Samenvatting 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


