
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 april 2019 

VAN LISSE  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Mevr. M. Pippel, plv secretaris; Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder; Mevr.  
J.A.C. Langeveld, wethouder; Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

 
Afwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris 

 
 

          WETHOUDER VAN DER LAAN HEEFT DE VERGADERING VERLATEN VOOR DIT AGENDAPUNT 

Zaak / doc nr  Z-18-063690 - 186222 

Onderwerp  Omgevingsvergunning wijziging gebruik t.b.t. de tijdelijke vestiging van 

  arbeidsmigranten 

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

Afdeling  TM Vergunningen 

Het College van  1. af te wijken van het bestemmingsplan voor de huisvesting van 

burgemeester en wethouders  arbeidsmigranten aan de Heereweg 333 

besluit  2. gebruik te maken van de hardheidsclausule uit art. 6 van het beleid. 

Samenvatting  Voor de locatie Heereweg 333 is een tijdelijke aanvraag om een 
  omgevingsvergunning ontvangen om de eerste verdieping van een pand 
  (momenteel in gebruik als kantoor) om te vormen tot logiesgewijze huisvesting 

  van 36 arbeidsmigranten. Besloten wordt om af te wijken van het 

  bestemmingsplan. 

Besluit  

Akkoord (Gewijzigd besloten)  

EMBARGO TOT 26 APRIL 2019, i.v.m. informeren indiener, raad en 
omwonenden. 

 
 

Zaak / doc nr  Z-19-070800 - 168966 

Onderwerp  Aanpassen vergoeding lening 't Speelkwartier 

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

Afdeling  TM JOSVC  

Het College van   De vergoeding lening Stichting Exploitatie 't Speelkwartier met 

burgemeester en wethouders   terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aan te passen 

besluit   naar een marktconforme rente van 1,5% voor een periode van tien 
   jaar. 
   Een 1e recht van hypotheek te vestigen op het gebouw 't 
   Speelkwartier ten gunste van de gemeente Lisse. 
   Via de Tussenrapportage 2019 (en kadernota 2020-2023) de 

   financiële gevolgen (€ 24.500,- nadelig) te verwerken. 

Samenvatting  Stichting Exploitatie 't Speelkwartier is eigenaar van het gebouw 't Speelkwartier 
  en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Conform de 
  overeenkomst tot geldlening betaalt de Stichting een vergoeding lening aan de 
  gemeente, die jaarlijks wordt verhoogd met 3%. De financiele constructie die in 
  1996 is overeengekomen is niet toekomstbestendig. De stichting is op basis van 
  deze financiële constructie niet in staat om voldoende reserve op te bouwen 
  voor het uitvoeren van het (groot) onderhoud. Om die reden wordt het college 
  voorgesteld de vergoeding lening met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 
  aan te passen naar een marktconforme rente van 1,5% voor een periode van 
  tien jaar. Het vestigen van een 1e recht van hypotheek op het gebouw 't 
  Speelkwartier is een aanvulling op afspraken in de koopovereenkomst (recht van 
  terugkoop). De gemeente heeft hiermee een bevoorrechte positie in geval van 

  faillissement van de Stichting. 

 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-077145 - 186549  

Onderwerp  Toestemming vragen aan gemeenteraad voor 1e wijziging GR HLTsamen 

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

Afdeling  TM Juridische Zaken   
Het College van 1. De gemeenschappelijke regeling HLTsamen, onder voorbehoud van 

burgemeester en wethouders toestemming van de gemeenteraad, te wijzigen zoals verwoord in het  
besluit wijzigingsbesluit in de bijlage. 

2. De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling HLTsamen volgens het wijzigingsbesluit in 

de bijlage. 
 

Samenvatting Het bestuur van HLTsamen stelt voor de gemeenschappelijke regeling 

HLTsamen op een aantal punten aan te passen, vanwege verzoeken tot 

wijziging vanuit de colleges en de werkorganisatie zelf. De wijzigingen hebben 

tot doel de regeling in overeenstemming te brengen met de praktijk en in een 

aantal gevallen efficiënter werken mogelijk te maken. De regeling kan worden 

gewijzigd door unanieme besluitvorming door de colleges, na verkregen 

toestemming daartoe van de raden. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-073031 - 190044 

Onderwerp  Uitvoeringsagenda Energieakkoord Holland Rijnland 

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

Afdeling  Team Beleid & Advies 

Het College van  
1. De bijgevoegde raadsbrief 'Uitvoeringsprogramma Energieakkoord Holland 

burgemeester en wethouders 
 

 

Rijnland 2019' vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden. 
besluit 

 
  

Samenvatting  In het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland hebben de zeventien partners, 
  waaronder de gemeente Lisse, de ambitie vastgelegd om in 2050 
  energieneutraal en aardgasvrij te zijn. 
  Ook zijn er tussendoelen gesteld voor 2025. Om deze te behalen, stellen wij 
  ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. 
  De projecten die we uitvoeren op Holland Rijnland niveau, dragen ook bij aan 

  het behalen van onze eigen ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. 

  Het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma beschrijft de resultaten die wij het 
  komend jaar binnen het Energieakkoord gaan realiseren. 
  Ook geeft het een doorkijk naar 2020, 2021 en 2022 en een inkijk in de 

  opgeleverde producten van 2016 tot en met 2018. 

  Wij willen het uitvoeringsprogramma graag met de raad delen, zodat zij op de 
  hoogte zijn van de projecten die wij op Holland Rijnland niveau uitvoeren. 
  Gedurende het jaar versturen wij ook verschillende nieuwsbrieven om de raden 

  op te hoogte te houden van de activiteiten binnen het Energieakkoord. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-078657 - 190575 

 
 

Onderwerp  Vaststellen Erfgoedverordening Lisse 2019 

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

Afdeling  TM Beleid en Advies 

Het College van  de raad voor te stellen: 

burgemeester en wethouders  

1. De Verordening Erfgoedcommissie Lisse 2019 vast te stellen. besluit  

Samenvatting  De aanleiding voor het maken van een verordening voor de erfgoedcommissie is 
  het samenvoegen van de erfgoedcommissies van Hillegom, Lisse en Teylingen. 
  Met dit voorstel maken we regels voor de erfgoedcommissie van Hillegom, Lisse 
  en Teylingen. Daarmee willen we bereiken dat de erfgoedcommissie op een 
  gelijke en professionele manier de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen kan 
  adviseren. De inwoners gaan merken dat de gemeente haar erfgoed koestert en 

  daar zorgvuldig mee omgaat. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-078690 - 190609  

Onderwerp  Wijziging Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

  stand gemeente Lisse 

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

Afdeling  TM Personeel en Organisatie  
 

Het College van 1. De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in plaats van een 

burgemeester en wethouders variabele reiskostenvergoeding een vaste onkostenvergoeding van € 10,-- netto  
besluit per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap toe te kennen met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019;  
2. De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand gemeente Lisse (1e wijziging) zoals opgenomen in de bijlage bij dit 

voorstel, vast te stellen. 
 

Samenvatting In uw vergadering van 22 mei 2018 heeft u besloten de Rechtspositieregeling 

voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Lisse vast 

te stellen. Een onderdeel van deze regeling is de variabele reiskostenvergoeding 

per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voorgesteld wordt de 

vergoeding om te zetten in een vaste onkostenvergoeding. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-078603 - 190619 

Onderwerp  Collegeverklaring Suwinet Lisse 2018 

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

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  
1. Kennis te nemen van het Auditrapport Suwinet Lisse burgemeester en wethouders  

besluit  2018 

  2. De Collegeverklaring Suwinet 2018 gemeente Lisse vast 

  te stellen. 

Samenvatting  Net als vorig jaar, moeten we verantwoording afleggen, over de wijze waarop de 
  organisatie het gebruik van Suwinet heeft georganiseerd. Om dit onpartijdig te 
  laten vaststellen, is een externe auditpartij ingeschakeld. De auditor heeft onze 
  aanpak inmiddels als 'positief' beoordeeld. Het college van B en W kan nu 
  verklaren, dat voldaan wordt aan de (verplichte) beveiligingsnormen voor het 
  gebruik van Suwinet. Voor de tekst van de verklaring is gebruik gemaakt van 
  een voorgeschreven model. De verklaring dient ter verantwoording aan het 
  ministerie van SZW en kan ingezet worden bij de verantwoording aan de 

  gemeenteraad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-078565 - 190879 

 
 

Onderwerp  Vaststellen Verordening Tegenprestatie naar vermogen Lisse 2019 

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

Afdeling  TM WMO en Participatie 

Het College van  1. De raad voor te stellen de verordening tegenprestatie naar vermogen 

burgemeester en wethouders  Participatiewet, IOAW en IOAZ Lisse 2019 vast te stellen onder gelijktijdige 

besluit  intrekking van de Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, 

  IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 

Samenvatting  Heeft iemand een bijstandsuitkering, dan moet hij of zij een maatschappelijk 
  nuttige activiteit als tegenprestatie verrichten. De gemeente moet daarover 
  regels opstellen in een verordening. Voorgesteld wordt een nieuwe verordening 
  tegenprestatie naar vermogen vast te stellen met meer mogelijkheden voor 
  maatwerk. In de nieuwe verordening is ook de doelgroep uitgebreid en 
  duidelijker omschreven, de omvang van de tegenprestatie wordt bepaald op 
  basis van de mogelijkheden van de klant en de zoektermijn van klanten is 

  bekort om sneller dienstverlening te kunnen bieden. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-079294 - 193469 

 
 

Onderwerp  Raadsbrief svz Waterkanten/ Sportlaan 

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

Afdeling  TM Planvorming 

Het College van  
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake Waterkanten/Sportlaan vast te stellen en 

burgemeester en wethouders 
 

 

aan de gemeenteraad aan te bieden. 
besluit 

 
  

Samenvatting  Met de raadbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken 
  en de voortgang van het project de Waterkanten/Sportlaan in de gemeente 
  Lisse. 
  Besloten wordt om de bijgevoegde raadbrief vast te stellen en aan de 

  gemeenteraad aan te bieden. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-079820 - 193703 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 16 april 2019 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  
De openbare besluitenlijst d.d. 16 april 2019 vast te stellen. burgemeester en wethouders 

 
besluit 

 

samenvatting 

 

Besluit 

 

 Akkoord ( Gewijzigd besloten) 
   



 


