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Status 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 Z-18-049150 - 121348 

Onderwerp Vaststelling rechtspositie HLT samen voor gemeentesecretaris 

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

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rechtspositieregelingen (CAR/UWO en lokale regelingen) van HLTsamen 
met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017 vast te stellen als 
rechtspositieregelingen voor de gemeentesecretaris van de gemeente Lisse. 
2. Wijzigingen in de verschillende rechtspositieregelingen van de 
gemeentesecretaris één keer per jaar te verwerken en vast te stellen. 

Samenvatting Het is, vanuit oogpunt van eenduidigheid en uniformiteit, wenselijk dat de 
rechtspositieregelingen van de gemeentesecretaris overeenkomen met de 
rechtspositieregelingen zoals die voor het personeel van HLTsamen gelden. Met 
dit voorstel wordt hierin voorzien. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001205 - 143493 

Onderwerp Ter visie legging van zowel het ontwerpbestemmingsplan Elka als het 
ontwerpbesluit op de omgevingsaanvraag alsmede het ontwerpbesluit hogere 
waarden 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. In te stemmen met de aangepaste (inspraak)reactienota 

d.d. 16-10-2018  
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Elka-

terrein met identificatiecode 
NL.IMRO.0553.bpdorp2010elka-ON01  

3. In te stemmen met het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning  

4. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit hogere waarden 
5. In te stemmen met de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan Elka, het ontwerpbesluit op de 
omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere 
waarden, met toepassing van de coördinatieregeling en de 
Crisis- en herstelwet. 

6. In te stemmen met het informeren van omwonenden, 
omliggende bedrijven, indieners van een inspraakreactie en 
de gemeenteraad middels in bijlagen 5, 6 en 7 opgenomen 
brieven én deze brieven door wethouder Jeanet van der 
Laan namens het college van burgemeester en  wethouders 
te laten ondertekenen. 

Samenvatting Het bouwplan Elka omvat 26 appartementen, 14 eengezinswoningen, een 
waterkom met 40 ligplaatsen voor boten, een landtong en een recreatieve 
verblijfplaats voor omwonenden. Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de stedenbouwkundige invulling voor het Elka-terrein. Daarnaast 
is destijds door de gemeenteraad de bereidheid uitgesproken om het geldende 
bestemmingsplan te herzien. Met dit voorstel geven wij hier uitvoering aan. 
Begin 2017 is bij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan een 
inspraakprocedure gevolgd. Er zijn toen 31 inspraakreacties ingediend. Naar 



aanleiding van de reacties zijn in het project extra speelvoorzieningen 
opgenomen en wordt een openbare toegangsplek aan het water voorzien. 
Daarnaast is besloten om het bouwverkeer niet over de Grevelingstraat, maar 
zoveel mogelijk via de Ruishornlaan te laten verlopen. 
  
Op 22 februari 2018 besloot de gemeenteraad bij amendement om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een 
(half)verdiepte parkeergarage, het verplaatsen van het appartementengebouw 
en het openbaar toegankelijk maken van de landtong. Op 13 september 2018 
zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in de raadscommissie R&I. 
Op basis van deze onderzoeken is het plan ongewijzigd gebleven. 
  
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049601 - 148144 

Onderwerp Prestatieafspraken 2019 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken 2019 Lisse met Stek en 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 
2. in te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken 2019 Bollen-3 met 
voorgenoemde partijen, de gemeenten Hillegom en Teylingen en 
woningcorporatie Vooruitgang 
3. portefeuillehouder Langeveld te mandateren om eventuele wijzigingen te 
accorderen 
4. dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet een 
machtiging verleent aan portefeuillehouder Langeveld voor het ondertekenen 
van de prestatieafspraken 
5. de raad in kennis te stellen van dit besluit middels bijgevoegde raadsbrief 

Samenvatting In prestatieafspraken leggen woningcorporaties, gemeente en 
huurdersorganisaties vast wat er, in de periode waar de afspraken betrekking op 
hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de 
lokale volkshuisvestelijke doelstellingen. Bij dit besluit zijn de concept 
prestatieafspraken voor 2019 voor de gemeente Lisse gevoegd, bestaande uit de 
Bollen-3 afspraken en de lokale uitwerking daarvan in de prestatieafspraken 
Lisse. De prestatieafspraken brengen geen directe kosten met zich mee. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063844 - 151501 

Onderwerp Projectenboek december 2018 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Het projectenboek vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het 

Projectenboek en voor het MVA-project Dever-Zuid 
Geestwater een aanvullend krediet beschikbaar te stellen 
van € 60.000 en de uitgaven hiervoor te verantwoorden als 
immateriële activa.  

3. In te stemmen met het agenderingsvoorstel voor de 
presentatie van Kroonenberg Groep tijdens de 
raadscommissie R&I op 13 december 2018 betreffende de 
ontwikkeling van de Kanaalstraat 5.  

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.  
  
Als onderbouwing van de Paragraaf Grondbeleid zijn bij de Jaarstukken 2017 de 
exploitaties van (immateriële)MVA's en exploitaties van de faciliterende 
projecten ter vaststelling aangeboden. Gelet op het meerjarig aspect van de 
projecten (en daarmee ook van de kredieten) zijn gelijktijdig de desbetreffende 
meerjarige kredietaanvragen opgenomen. Dit voorstel betreft een actualisatie 
van deze kredietaanvragen en een toelichting op de stand van zaken van de 
projecten. Het college besluit het projectenboek vast te stellen en de raad voor 



te stellen kennis te nemen van het Projectenboek en voor het MVA-project 
Dever-Zuid Geestwater een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 
€ 60.000 en de uitgaven hiervoor te verantwoorden als immateriële activa. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063888 - 151631 

Onderwerp APV-wijziging i.v.m. ondermijnende criminaliteit en openbare orde 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen:  

1. De zevende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Lisse 
2011 in verband met ondermijnende criminaliteit en openbare orde 
vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de toelichting op wijzigingen van de Algemene 
plaatselijke verordening Lisse 2011; 

Samenvatting De onderhavige wijziging van de APV omvat drie onderdelen:  

1. Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit;  

2. Handhaving openbare orde; en,  

3. Beheer van de openbare ruimte.  

Er zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen, lokaal en landelijk, die de 
wijziging wenselijk maken. Vanuit het ministerie van JenV en het RIEC Den Haag 
is het versterken van de (lokale) bestuurlijke aanpak tegen ondermijnende 
criminaliteit een belangrijk speerpunt. Een adequaat toegeruste APV kan daarbij 
een belangrijk instrument zijn. De voorgestelde APV-wijziging zorgt ervoor dat 
de gemeente een rol kan spelen bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende 
criminaliteit.  

De maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde komen 
voort uit lokale ontwikkelingen en ervaringen. De praktijk van de openbare 
ordehandhaving heeft de afgelopen tijd geleerd dat er specifieke gedragingen 
zijn die niet via de huidige verbodsbepalingen kunnen worden aangepakt.  

De laatste categorie behelst wijzigingen in het kader van het beheer van de 
openbare ruimte (plaatsing van e-laadpalen en rookverbod in de natuur). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-063740 - 151996 

Onderwerp Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 30 november 2018 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de (geannoteerde) agenda van de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
d.d. 30 november 2018. 
2. De hierbij gevoegde 3 (concept) moties van de G40 gemeenten over het 
sociaal domein te ondersteunen. 

Samenvatting De achtste “VNG Bestuurdersdag” is op 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Aansluitend vindt de Buitengewone ALV (BALV) plaats. Thema van de 
Bestuurdersdag is: Zo doen we dat! Een analyse van de collegeakkoorden. Er 
wordt stilgestaan  bij de voornemens van ruim 380 gemeenten. Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we terug?  Na het plenaire 
deel presenteren de elf bestuurlijke beleidscommissies in deelsessies hun 
belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Aansluitend is de 
Buitengewone ALV (BALV). 
 
Bijgevoegd als bijlage 2 is de (geannoteerde) agenda. Het bestuur legt onder 
andere verantwoording af over de uitvoering van de moties van de ALV van 27 
juni 2018. 
De leden wordt ook voorgesteld om drie randvoorwaarden te verbinden aan het 
Klimaatakkoord en enkele voorstellen rond verenigingszaken. 
 
Tot slot wordt voorgesteld 3 (concept) moties van de G40 gemeenten over het 
sociaal domein te ondersteunen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-18-064187 - 152692 

Onderwerp Zienswijze visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde zienswijze over de Blaarkop in te dienen als reactie op de 
visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland.  

2. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief hierover te 
informeren.  

Samenvatting We dienen een zienswijze in op de visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving van 
de provincie Zuid-Holland om het historische runderras de blaarkop op te nemen 
als icoonsoort. We willen de historische runderrassen die van grote waarde zijn 
in het Hollandse landschap namelijk behouden voor de toekomst. In de 
Structuurvisie Lisse geven we aan dat we de afwisselende landschappen willen 
behouden en versterken, zo ook de graslanden. De agrarische belangen staan 
daarbij voorop, met respect voor de cultuurhistorische waarden van het 
landschap. Een historisch runderras past goed in dit landschap. In de toekomst 
hopen we meer historische runderrassen in het open landschap te zien.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-061265 - 153767 

Onderwerp Levering aandelen in het kapitaal van Dunea N.V. 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
in te stemmen met de levering aandelen in het kapitaal van Dunea N.V. 

Samenvatting De gemeente is aandeelhouder van Dunea N.V.. In het verleden hebben de 
aandeelhouders afgesproken dat de verdeling tussen de aandeelhoudende 
gemeenten van de aandelen in het kapitaal van Dunea naar rato van het 
inwonertal zal zijn van de deelnemende gemeenten. Daarbij is afgesproken dat 
één maal per vijf jaar wordt nagegaan of de verdeling overeenstemt met de 
verhouding van de inwoneraantallen van die gemeenten. Het college van 
burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de levering van (extra) 
aandelen in het kapitaal van Dunea N.V.. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-064931 - 154703 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 20 november 2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst van 20 november 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


