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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-19-078772 - 190809
Verkenning armoede Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De Verkenning Aanpak armoede Lisse ter bespreking aan de commissie M&F
voor te leggen.

Het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen duurzaam
denken, samen vernieuwend doen!’ heeft als
speerpunt dat alle Lissenaren volwaardig moeten
kunnen participeren in de samenleving. Armoede
is één van de belangrijkste factoren in sociale
uitsluiting. Immers, inwoners die weinig kunnen
besteden hebben weinig (financiële) ruimte om te
participeren in de samenleving.
Het doel van armoedebeleid is het voorkomen en
bestrijden van sociale uitsluiting van Lissenaren
van alle leeftijden en het scheppen van
voorwaarden voor het hebben van een voldoende
besteedbaar inkomen en volwaardige
maatschappelijke participatie.
Om stevig te kunnen inzetten op het tegengaan
van (de gevolgen van) armoede is een
integrale aanpak noodzakelijk. De notitie
Verkenning Aanpak armoede is opgesteld om te
komen tot een zorgvuldig afgewogen kader, zowel
inhoudelijk als financieel, over het te
ontwikkelen plan van aanpak
De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd
met stakeholders met het doel op te halen wat
nodig is voor een integraal plan van aanpak. In de
bijgevoegde Verkenning Aanpak armoede Lisse
wordt de opbrengst van deze gesprekken
toegelicht. Uit deze gesprekken zijn de volgende
actielijnen voort gekomen:
1. Zet in op preventie en vroegsignalering.
2. Verhelp acute problemen, bevorder maatschappelijke
participatie.
3. De gemeente als verbinder – faciliteer samenwerking in de

keten
De komende maanden wordt op basis van verdere gesprekken met stakeholders
en het kader dat de commissie meegeeft een plan van aanpak opgesteld. Dit
betreft de nadere uitwerking van de actielijnen die in deze verkenning zijn
benoemd. De verwachting is dat deze nota in oktober vastgesteld kan worden.
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-079311 - 192185
ontwerp weigering Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag
omgevingsvergunning op de locatie nabij Achterweg Zuid 49
Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
besluitpunt 1:
Geen "verklaring van geen bedenkingen" te verlenen voor de op 16 november
2018 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
tuinbouwkas en bedrijfsruimte nabij Achterweg Zuid 49, (sectie B
3242), overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.
besluitpunt 2:
Het onder punt 1 vermelde ontwerpbesluit weigering "verklaring van geen
bedenkingen" een dag na de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden
ingediend de status van definitief weigeringsbesluit "verklaring van geen
bedenkingen" te geven, indien binnen die termijn geen zienswijzen zijn
ontvangen.

Samenvatting

Besluit

Op 16 november 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor
het bouwen van een tuinbouwkas met bedrijfsruimte op de locatie naast
Achterweg Zuid 49 (perceel sectie LSE00B 3242). Aangezien het om een nieuw
bedrijf ging en het gebouw in essentie een glasopstal (kas) betrof, bestond er
twijfel of de aanvraag wel in overeenstemming met het geldende
bestemmingplan "Woongebied Engelhof -2012" was. Naar aanleiding van deze
geconstateerde twijfel is de agrarisch deskundige (Adviesbureau Clevin)
ingeschakeld, met het verzoek advies uit te brengen over de aanvraag. Op 5
februari 2019 is advies uitgebracht (kenmerk 19.01001). De samenvattende
conclusie luidt dat met de voorgelegde bedrijfsopzet, waarbij de bollen door
derden worden gekweekt, verwerkt, geprepareerd en bewaard en aan de
Achterweg Zuid (6 "trekken" = 6 x per jaar) alleen amaryllisbollen zullen worden
gebroeid, aldaar feitelijk uitsluitend glasteelten plaats zullen gaan vinden. Een
dergelijk type bedrijf voldoet naar de mening van de agrarisch deskundige niet
aan het type bedrijf (bollenteelt in open grond met ondersteunend glas), zoals
dat volgens de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan is toegestaan.
Secundair is opgemerkt dat het perceel slechts ca. 0,75 ha groot is en voor de
exploitatie van een volwaardig agrarisch bedrijf naar de mening van de
deskundige te klein is om naar de toekomst toe voldoende bouw- en
ontwikkelingsmogelijkheden te blijven bieden. Anders gezegd: de aanvraag is in
strijd met het bestemmingsplan. Gespecialiseerd glas behoort volgens zowel het
bestemmingsplan alsook de in 2016 geactualiseerde Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport (ISG) ook niet thuis in het teeltgebied, maar in
daarvoor speciaal aangewezen gebieden. Het voornemen (van het college) is
daarom ook om de aanvraag omgevingsvergunning te gaan weigeren. Het
wettelijke stelsel. zoals vervat in de Wabo en het Bor bepaalt dat de(ze)
aanvraag omgevingsvergunning dan automatisch een "uitgebreide
procedure" wordt en verlangt in deze situatie dat de raad zich tevoren over het
besluit omtrent de aanvraag uitspreekt in een "verklaring van geen
bedenkingen". Een verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden
geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2
Bor). In dit geval wordt het daarom dus het advies om door de raad een
weigering "verklaring van geen bedenkingen" af te geven. Het in afwijking
van staand en actueel beleid - bestemmingsplan, de ISG 2016 alsook de
Provinciale Omgevingsverordening (laten) vestigen van een glastuinbouwbedrijf
in het bollenteeltgebied kan onmogelijk verenigd worden met een goede
ruimtelijke ordening. Waar mogelijk worden dergelijke bedrijven
juist geamoveerd. Dit is, met inzet van de GOM, aan Achterweg Zuid nabij deze
locatie recent nog gebeurd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr

Z-18-066014 - 193543

Onderwerp

Stand van zaken integrale toegang

Portefeuillehouder

Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afdeling

TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

1. Dat u het implementatieplan integrale toegang en de bijhorende
planning ter kennisgeving aanneemt
2. De raadsbrief stand van zaken integrale toegang vast te stellen
Met dit collegevoorstel wordt het implementatieplan ter kennisname
aangeboden en de raad geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere
proces rondom de integrale toegang.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-033631 - 193842
samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Hillegom en Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
Griffie
1. Bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Hillegom
en Lisse 2019 aan te gaan.
2. Kennis te nemen van het jaarplan van de rekenkamercommissie Hillegom en
Lisse 2019.
Per 1 januari 2019 is de Rekenkamercommissie HLN opgehouden te bestaan,
vanwege de fusie van Noordwijkerhout met Noordwijk en het daaraan
gekoppelde vertrek van de gemeente Noordwijkerhout uit de
Rekenkamercommissie. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse hebben met
ingang van 1 januari 2019 één gezamenlijke rekenkamercommissie ingesteld
waarvoor zij elk een verordening met nagenoeg dezelfde inhoud hebben
vastgesteld. In een samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten
worden nadere financiële en praktische afspraken ten aanzien van de
rekenkamercommissie vastgelegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-080489 - 195429
(nieuwe) Regeling commissie straatnaamgeving
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. De "Regeling commissie straatnaamgeving" conform bijgevoegd exemplaar
vast te stellen.
Sinds begin 2016 is er een commissie straatnaamgeving ingesteld. De
verwachting was dat met deze nieuwe werkwijze een betere/optimale kwaliteit
en zorgvuldigheid op het terrein van straatnaamgeving zou worden bereikt. Die
verwachting is ook uitgekomen. Het toevoegen van externe deskundigheid
van personen van buiten de organisatie, naast het betrekken van meerdere
personen van binnen de organisatie bij deze taakuitoefening levert kwalitatief
goede, gemotiveerde adviezen op. Bij de oprichting van deze commissie is er ten
behoeve van de werkwijze van de commissie een
"Regeling commissie straatnaamgeving" vastgesteld (januari 2016). Gebleken is
dat deze Regeling op een aantal punten aangepast moet worden (o.a. door de
vorming van HLT). De hoofdlijn blijft hierbij overigens ongewijzigd. Het is het
meest praktisch om een nieuwe regeling vast te stellen, waarbij gelijktijdig de
oude Regeling wordt ingetrokken. Het college besluit om de bijgevoegde nieuwe
Regeling commissie straatnaamgeving vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-075557 - 197549
Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. de ‘Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme’ vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

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

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Het college doet de gemeenteraad een voorstel tot additionele inzet op het
gebied van economie en toerisme. Deze inzet is een aanvulling op bestaande
inspanningen en beleid. De inzet wordt gebundeld aangeboden via de
‘Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme’. Doel van het additionele beleid is
om maximaal recht te doen aan de doelstellingen en ambities van Lisse zoals in
de Toekomstvisie Lisse 2030 en het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam Denken,
Samen Vernieuwend Doen’ vastgelegd.
Besloten wordt om de 'Uitvoeringsagenda Economie en Toerisme' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-078603 - 198477
Vaststellen ENSIA-rapportages BAG en BGT
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Informatiebeleid en beheer
De 'Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
gemeente Lisse 2018' en de 'Verantwoordingsrapportage Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Lisse 2018' vast te stellen.
Net als vorig jaar, moeten we verantwoording afleggen over de wijze waarop de
organisatie het beheer rond de basisregistraties voor adressen en gebouwen
(BAG) en voor grootschalige topografie (BGT) heeft geregeld en uitvoert. Met
ingang van het rapportage-jaar 2018, moeten de verantwoordingsrapportages
vóór aanlevering ook worden vastgesteld door het college van B&W. Bijgaande
rapportages zijn automatisch gegenereerd op basis van de antwoorden die we in
december 2018 via de ENSIA-vragenlijst hebben aangereikt. De rapportages
bieden het college inzicht over de stand van zaken van beide basisregistraties .
Daarnaast fungeren de rapportages in dit geval als verantwoordingsdocumenten
richting de toezichthouder.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-081643 - 198529
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2019
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Control
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de
gemeente Lisse 2019 vast te stellen:
2. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de
gemeente Lisse 2015 per 1 januari 2019 in te trekken.
2. Het Onderzoeksplan 2019 vast te stellen en aan de raad en de
Rekenkamercommissie Hillegom Lisse aan te bieden.
Voorgesteld wordt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid te actualiseren. In de huidige verordening staat dat het college
onderzoek doet naar organisatie-eenheden. Dit is met de komst van de
werkorganisatie de verantwoordelijkheid van het bestuur HLTsamen geworden.
Voor het jaar 2019 laat het college onderzoek doen naar "de kansen voor
verdere professionalisering rondom het beheersbaar tot stand komen van
onderhoudsplannen".
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-081826 - 198752
Financiële beheersverordening ex art. 212 GW Lisse 2019
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

De raad voor te stellen
1. De financiële beheerverordening ex art. 212 2019 Lisse met
terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vast te stellen;
2. De vigerende financiële beheersverordening ex art. 212 per 1 januari
2019 in te trekken.
Voorgesteld wordt de financiële beheersverordening ex art. 212 Gemeentewet
(hierna financiële beheersverordening) te actualiseren. De huidige
verordeningen van de gemeentes Hillegom en Teylingen dateren van 2014 en
voldoen niet meer aan de huidige BBV. De huidige verordening van Lisse voldoet
wel aan de BBV, maar in het kader van harmoniseren waar mogelijk wordt ook
deze financiële beheersverordening in de actualisatie meegenomen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-081843 - 198792
Nota activabeleid Lisse 2020
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
De raad voor te stellen:
1. de nota Activabeleid Lisse per 1 januari 2020 vast te stellen;
2. de vigerende nota Activabeleid van Lisse per 1 januari 2020 in te
trekken
Voorgesteld wordt de nota Activabeleid Lisse 2020 vast te stellen.
De nota activabeleid van HLTsamen is het uitgangspunt geweest voor de nota
activabeleid voor Lisse. Daarnaast zijn waar mogelijk de afschrijvingstermijnen
van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen geactualiseerd en
geharmoniseerd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-082145 - 199671
Openbare besluitenlijst d.d. 7 mei 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst d.d. 7 mei 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

