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Z-22-248361 - 538149
Drank- en horecaverordening Lisse 2022
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
- de “Drank- en Horecaverordening Lisse 2022” vast te stellen;
- kennis te nemen van de toelichting op de vast te stellen verordening.
2. Bijgaande raadsbrief 'Drank- en Horecaverordening Lisse 2022' vast te
stellen.
Aan de raad ligt ter besluitvorming voor de nieuwe Drank- en Horecaverordening
Lisse 2022. Aanleiding om de huidige Drank- en Horecaverordening Lisse uit
2013 te herzien, ligt in het feit dat in juli 2021 de nieuwe Alcoholwet in werking
is getreden. De verordening uit 2013 is getoetst aan de nieuwe Alcoholwet en
daar waar nodig juridisch aangepast. Daarnaast is de Drank- en
horecaverordening Lisse ook inhoudelijk op een aantal punten aangepast. Zo zijn
er bepalingen opgenomen om overmatig alcoholgebruik onder minderjarigen te
voorkomen, bieden wij ruimte aan slijterijen om proeverijen te organiseren en
wordt een oneerlijke concurrentiepositie in het kader van één paracommerciële
rechtspersoon rechtgetrokken. Voor de goede orde, de regels voor
paracommerciële rechtspersonen zoals sportkantines of speeltuinverenigingen
zijn ongewijzigd.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening worden
voorgesteld. Hierbij wordt de huidige verordening ingetrokken en wordt een
nieuwe verordening vastgesteld.
1. De uitzonderingspositie (op het gebied van het verstrekken van
alcoholhoudende drank te verstrekken op onder andere privébijeenkomsten) voor Stichting BESCAL op te heffen.
2. Het wijzigen van de bepaling aangaand leeftijdsgrenzen,
inhoudende:
a. dat het verboden is personen jonger dan 18 jaar na 23.00
uur toe te laten (waar dit eerder ook verblijven was) in een
horecalokaliteit die tot hoofddoel heeft het verstrekken van
alcoholhoudende drank en niet-alcoholhoudende dranken voor
consumptie ter plaatse (bijvoorbeeld cafés) en
het verwijderen van de bepaling dat dit onder toezicht van een
(pleeg)ouder of een voogd van 21 jaar of ouder wel zou zijn
toegestaan.
b. een algemeen verbod om personen jonger dan 18 jaar toe te
laten in een horecalokaliteit die voor een goed functioneren ook
’s nachts geopend is, zoals een dancing, discotheek, nachtclub
en partycentrum. Dit verbod geldt mede voor het bij de
lokaliteit behorende terras.
3. De mogelijkheid te bieden aan slijterijen om ook proeverijen te
organiseren binnen de tijden dat de winkel geopend mag zijn.
Met de voorgestelde wijzigingen zorgen we voor een actuele verordening. Bij
vaststellen van een verordening moet ook worden nagedacht over het toezicht
op de naleving daarvan. De naleving op paracommerciële instellingen is zeer
lastig gebleken, vooral vanwege de beperkte gemeentelijke handhavings- en
toezichtscapaciteit. De uitvoering op handhaving bij paracommerciële
instellingen is daarom signaal/incident gericht, oftewel reactief. Wij zouden veel
liever proactief en in samenwerking met de paracommerciële rechtspersonen
willen toezien op het naleven van de regels. Denk bijvoorbeeld aan het project
NIX18 uit Teylingen, waarbij verenigingen elkaar onderling controleren en
feedback geven. Maar hiervoor ontbreekt op dit moment de benodigde basis.

Samenvattend: toezicht en handhaving van de verordening zal plaats gaan
vinden in een breder perspectief. Als onderdeel van, en in samenhang met, een
brede aanpak inzake de paracommerciële rechtspersonen. De aankomende
bestuursperiode willen wij samen met verschillende verenigingen en stichtingen
hier een start mee maken. Na besluitvorming door de raad worden er
gesprekken gestart met verschillende verenigingen en stichtingen. Doel hiervan
is op te halen waar de verschillende verenigingen zelf al mee bezig zijn en hoe
zij aankijken tegen dit vraagstuk. Van daaruit zal een gezamenlijk stappenplan
gemaakt worden. Uiteraard blijven wij naast de investering op de
samenwerking, weliswaar incidentgericht, inzetten op toezicht en handhaving
horeca breed. Het college besluit de “Drank- en Horecaverordening Lisse 2022”
voor te leggen aan de raad om vast te stellen en kennis te nemen van de
toelichting op de vast te stellen verordening. Tevens wordt de raadsbrief "Dranken Horecaverordening Lisse 2022" vastgesteld.
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Z-22-246575 - 534568
Veiligheidsjaarplan 2022-2023 Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Het Veiligheidsjaarplan Lisse maart 2022 - maart 2023 vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het 'Veiligheidsjaarplan Lisse maart 2022 maart 2023' vast te stellen.
In december 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 (IVB)
vastgesteld. Het IVB Lisse is een strategisch veiligheidsplan dat is vastgesteld
door de gemeenteraad voor vier jaar. Het bevat onze visie, strategische
uitgangspunten, prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. Uit de 13
veiligheidsthema's die allemaal aandacht verdienen, zijn er vijf geselecteerd. De
komende jaren gaan wij inzetten op verkeersveiligheid, huiselijk geweld,
(woon)overlast en maatschappelijke onrust, jeugd en veiligheid en ondermijning
(georganiseerde misdaad). Op basis van het IVB wordt per jaar een
uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college, het Veiligheidsjaarplan
(VJP). In voorliggend VJP Lisse maart 2022 - maart 2023 worden de prioriteiten
uit het IVB 2020 - 2023 verder geconcretiseerd in doelstellingen en
acties/maatregelen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-250528 - 542337
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 10 mei 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst BenW Lisse van 10 mei 2022 vast te stellen.
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Z-22-241943 - 526969
Nota Grondbeleid Lisse 2022-2026
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De Nota Grondbeleid Lisse 2022-2026 vast te stellen.

De Nota Grondbeleid Lisse 2022-2026 betreft een herziening van het bestaande
grondbeleid zoals neergelegd in de Nota Grondbeleid Lisse 2016-2020 en de

wijziging op de Nota Grondbeleid 2016-2020 waarbij de mogelijkheid tot actief
beleid verruimd werd.
De nota is opgebouwd uit een algemeen deel en een specifiek deel dat de
beleidskeuzes voor Lisse bevat.
De belangrijkste keuze is die voor een situationeel grondbeleid waarbij per
opgave een afweging gemaakt kan worden voor de meest effectieve vorm van
grondbeleid voor het bereiken van het maatschappelijke doel. Zo kan het college
tijdig de mate van sturing en regie bepalen die nodig is om maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, economie, energietransitie,
klimaatadaptatie, mobiliteit en natuurlijke leefomgeving te bevorderen.
Vanzelfsprekend sluit het nieuwe grondbeleid aan op het stelsel van de
Omgevingswet.
Besloten wordt om de raad voor te stellen de Nota Grondbeleid Lisse 20222026 vast te stellen.
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Z-17-001208 - 539224
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw Trompenburg
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De zienswijzenota Nieuw Trompenburg vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan "Nieuw Trompenburg" met identificatiecode
NL.IMRO.0553.bpNieuwtrompenburg-vax1 gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp vast te stellen.
3. Het beeldkwaliteitsplan voor het project Nieuw Trompenburg vast te stellen.
4. De Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren op dit
bestemmingsplan. Dit houdt in dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn
geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Samenvatting

Op 18 januari 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan
Nieuw Trompenburg in procedure te brengen. Het bestemmingsplan voorziet
in een woonbestemming voor maximaal 64 woningen. Naast het
ontwerpbestemmingsplan lag ook een ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage.
Deze procedure loopt gelijk met de procedure van het bestemmingsplan.
Van woensdag 2 februari tot en met dinsdag 15 maart 2022 heeft
het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Trompenburg ter inzage gelegen. In deze
periode zijn 13 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de beantwoording zijn
verwoord in de zienswijzenota Nieuw Trompenburg. Het college besluit om de
gemeenteraad voor te stellen de zienswijzenota vast te stellen,
het bestemmingsplan Nieuw Trompenburg gewijzigd vast te stellen ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan vast te stellen, de
Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren en geen exploitatieplan vast te
stellen.
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Z-22-240603 - 529888
Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De bijgevoegde raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp vast
te stellen.
De Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp geeft een beeld van het lokale
jeugdhulpgebruik over de periode van 2019 t/m eerste kwartaal 2022. Dit zijn
enkele opvallende resultaten:
- Het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp vanuit de huisarts is in de tweede
helft van 2021 gedaald. Dat beogen we ook, met de inzet van de
praktijkondersteuners bij de huisarts. Het idee is dat de praktijkondersteuner in
toenemende mate zelf afdoende hulp biedt of terugverwijst naar het
voorliggende veld, waardoor doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp niet

meer nodig is. Er komt nog een evaluatie van de praktijkondersteuners.
- Het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een vorm van jeugdhulp
daalde in 2021, in 2020 nam dit aantal nog toe.
- De kosten voor jeugdhulp zijn daarentegen toegenomen.
- Het aantal cliënten met verblijf en de kosten voor verblijf zijn niet gedaald,
terwijl dat wel de beweging is waar we aan werken. In 2021 is de toename te
verklaren door instroom bij één specifieke zorgaanbieder. Deze levert zorg aan
kinderen met ernstige problematiek en had te maken met (lange) wachtlijsten.
in 2021 is het budget bij deze zorgaanbieder opgehoogd voor urgente
hulpvragen van kinderen die echt niet meer thuis kunnen wonen. Voor een
aantal kinderen uit Lisse was dit afgelopen jaar het geval. Naast deze toename
is ook een verschuiving zichtbaar van kinderen die in een gesloten voorziening
verbleven in 2020 naar lichtere vormen van verblijfshulp.
Het college heeft besloten om de raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op
jeugdhulp vast te stellen.
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