
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 1 november 2022 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. 
Prins, secretaris;Mevr. R. Austie, wethouder;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-278545 - 591016 

Onderwerp Zienswijze begroting SO Zorg 2023 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin aan de raad 
voorgesteld wordt om:  
1. Als zienswijze aan de Serviceorganisatie SOZ te laten weten dat de raad 
instemt met de Begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland 2023.  
2. De begrotingswijziging Lisse (R303) vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 23 september 2022 heeft de Serviceorganisatie Zorg ter zienswijze haar 
concept programmabegroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. De 
Serviceorganisatie Zorg contracteert de jeugdhulp in Holland Rijnland en maakt 
het mogelijk dat jeugdigen in Holland Rijnland passende jeugdhulp kunnen 
ontvangen.   
Het college heeft kennis genomen van de begroting Serviceorganisatie Zorg 
2023. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om als 
zienswijze aan de Serviceorganisatie Zorg te laten weten dat de raad instemt 
met de begroting Serviceorganisatie Zorg 2023. En daarnaast stelt zij aan de 
raad voor om de begrotingswijziging Lisse (R303) vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277442 - 590933 

Onderwerp Indeling gebieden Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegd memo inzake Indeling gebieden Zuid-Hollands Programma 
Landelijk Gebied (ZH-PLG) vast te stellen en de provincie Zuid-Holland hierover 
gezamenlijk te berichten. 
2. De raadsbrief ‘Zuid-Hollands Programma Landelijke Gebied (ZH-PLG) - 
bestuurlijke reactie op gebiedsindeling Kust en Duinen’ vast te stellen. 

Samenvatting De Provincie Zuid-Holland is van start gegaan met de voorbereidingen voor het 
opstellen van een Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Samen 
met gemeenten, waterschappen, gebiedspartijen en inwoners etc. gaat de 
provincie invulling geven aan de (inter)nationale doelen natuur-klimaat-water 
(inclusief stikstof) in het landelijk gebied overeenkomstig het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG). 
Op 18 oktober 2022 hebben alle colleges in Zuid-Holland een brief van de 
provincie ontvangen over een geografische indeling van gebieden op basis van 
de leidende principes van water en bodem. Zuid-Holland is verdeeld in 3 
kerngebieden:  

 het Kust- en duingebied 
 het Veenweidegebied 
 de Zuid-Hollandse Delta 

De ontwikkeling van een kerngebied vereist maatwerk (rekening houdend met 
lopende processen) en is opgedeeld in deelgebieden. De provincie heeft de 
gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen ingedeeld in het deelgebied 
Duin- en Bollenstreek. De gemeente Katwijk is ingedeeld bij het deelgebied 
Duin- Horst en Weide (tezamen met de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-



Voorburg en Wassenaar). 
 
De provincie vraagt in de brief aan de colleges:  

 akkoord te gaan met de voorgestelde indeling van de deelgebieden 
 om als lokale bestuurder een voortrekkersrol te spelen in het proces in 

het deelgebied in nauwe samenwerking met de provincie 

Middels het memo Indeling gebieden Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied 
(ZH-PLG) wordt een aangepaste indeling van de deelgebieden voorgesteld en er 
wordt voorgesteld een gezamenlijke bestuurlijke trekker aan te wijzen. 
Het college heeft besloten het memo vast te stellen en de provincie Zuid-Holland 
hierover gezamenlijk te berichten. Tevens heeft het college besloten de 
raadsbrief ‘Zuid-Hollands Programma Landelijke Gebied (ZH-PLG) - bestuurlijke 
reactie op gebiedsindeling Kust en Duinen’ vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236815 - 541932 

Onderwerp Voorstel toekenning waarderingsspeld mw. B. van der Meer 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

een Waarderingsspeld toe te kennen aan mevrouw B. van der Meer en deze uit 
te reiken op zondag 3 juli rond 16.00 uur.  

Samenvatting Op 23 februari 2022 is een aanvraag gedaan voor uitreiking van een 
waarderingsspeld aan mevrouw B. van der Meer. De adviescommissie 
Gemeentelijke Onderscheidingen heeft hier een positief advies over uitgebracht. 
Het voorstel is de waarderingsspeld toe te kennen vanwege haar langdurige 
inzet voor speeltuinvereniging Kindervreugd. Vanaf 1993 zet zij zich in als lid 
van de jeugdraad. Vanaf die tijd heeft zij zich ingezet voor de vereniging waarbij 
zij al snel lid werd van het hoofdbestuur. Vanaf 1999 tot heden is zij 
penningmeester van de vereniging. 
Als bestuurslid neemt zij actief deel aan het organiseren van verschillende 
activiteiten. De gewenste datum van uitreiking is zondag 3 juli.  
De uitreiking heeft plaatsgevonden op zondag 3 juli 2022 door wethouder 
Jolanda Langeveld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260600 - 573577 

Onderwerp Waarderingsspeld voor mevrouw Ina van der Haar 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De waarderingsspeld toe te kennen aan mevrouw Ina van der Aar-Zaagman 

Samenvatting Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Lisse heeft een aanvraag 
ingediend voor het toekennen van de Waarderingsspeld aan mevrouw Ina van 
der aar op basis van haar inzet en betrokkenheid bij de Volksuniversiteit. 
 
Het college van Lisse heeft besloten de Waarderingsspeld toe te kennen aan 
mevrouw Ina van der Aar. De uitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 
september 2022 door wethouder Riet Austie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260628 - 573517 

Onderwerp Waarderingsspeld voor de heer Theo Wassenaar 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De waarderingsspeld toe te kennen aan de heer Theo Wassenaar 

Samenvatting Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Lisse heeft een aanvraag 



ingediend voor het toekennen van de Waarderingsspeld aan de heer Wassenaar 
op basis van zijn inzet en betrokkenheid bij de Volksuniversiteit. 
 
Het college van Lisse heeft besloten de Waarderingsspeld toe te kennen aan de 
heer Theo Wassenaar. De uitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 
september 2022 door wethouder Riet Austie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260623 - 573847 

Onderwerp Waarderingsspeld voor de heer Albert Buschman 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De waarderingsspeld toe te kennen aan de heer Albert Buschman. 

Samenvatting Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Lisse heeft een aanvraag 
ingediend voor het toekennen van de Waarderingsspeld aan de heer Buschman 
op basis van zijn inzet en betrokkenheid bij de Volksuniversiteit. 
 
Het college van Lisse heeft besloten de Waarderingsspeld toe te kennen aan de 
heer Albert Buschman. De uitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 
september 2022 door wethouder Riet Austie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-237357 - 517128 

Onderwerp Integraal waterketenplan 2022-2026 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het "Integraal waterketenplan" voor de periode 
2022 tot en met 2026. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt gevraagd om: 

 Het "Integraal waterketenplan" vast te stellen. 
 In te stemmen met begrotingswijziging nummer R308. 
 De financiële gegevens te verwerken in de begroting 2023-2026. 

Samenvatting Het college heeft besloten om in te stemmen met het "Integraal waterketenplan" 
en voor te leggen aan de gemeenteraad om het plan vast te stellen, in te 
stemmen met de begrotingswijziging en de financiële gegevens te verwerken in 
de begroting van 2023 . Het "Integraal waterketenplan" is opgesteld  met de 
gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen, het hoogheemraadschap van 
Rijnland en het drinkwaterbedrijf Dunea voor de periode 2022 tot en met 2026. 
Met het plan wordt invulling gegeven aan het gezamenlijke beleid voor de gehele 
waterketen en de afstemming verbeterd in de keten van drinkwaterproductie, -
distributie en levering, de riolering en de afvalwaterzuivering. Het 
waterketenplan omvat daarnaast het gemeentelijk beleid van Lisse ten aanzien 
van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De voorzieningen voor 
afval-, hemel-, en grondwater zijn nodig uit het oogpunt van de bescherming 
van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming 
van het milieu. Met het plan liggen het gemeentelijk beleid voor de komende 
periode, de te volgen strategie en de financiële consequenties vast. Op basis van 
de financiële consequenties wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277712 - 590049 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 18 oktober 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW van 18 oktober 2022 vast te stellen. 



Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277917 - 590033 

Onderwerp Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen 

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

Afdeling HLTsamen Directie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te stellen:  

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de 
Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1e begrotingswijziging) 

2. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de 
raad instemt met de eerste begrotingswijziging van HLTsamen volgens 
bijgevoegde brief 

3. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 349.843 ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat 2022. 

Samenvatting Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
en de artikel 20 lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie 
HLTsamen stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
begrotingswijzigingen aan de raad van de deelnemende gemeenten. De raad 
krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de begrotingswijziging naar voren te 
brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de 
vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Het college stelt de raad voor een 
zienswijze over de begrotingswijzigingen uit te brengen met een positieve 
strekking. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-271471 - 579412 

Onderwerp Rapportage Sturen op gemeenschappelijke regelingen 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De rapportage Sturen op Gemeenschappelijke regelingen vast te 
stellen; 

2. Het intakeformulier programma Sturen op gemeenschappelijke 
regelingen vast te stellen. 

3. Te besluiten dat in het vervolgproces samen wordt opgelopen met de 
opdracht van de gemeente Lisse in het kader van structureel financieel 
evenwicht. 

Samenvatting De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben aan de 
concerncontroller opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar een doelmatig 
en doeltreffend sturen op de gemeenschappelijke regelingen door de colleges. 
Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2021 van het college vastgelegd. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden door het houden van interviews en een korte 
sessie waarderend onderzoeken met intern betrokkenen. De drie belangrijkste 
ontwikkelpunten uit de rapportage zijn: actualiseer de Nota Verbonden partijen 
2018, vereenvoudig de instrumenten in de nota Verbonden partijen en 
implementeer de nota in de organisatie. Op basis van de rapportage is het 
intakeformulier Programma sturen op gemeenschappelijke regelingen opgesteld. 
Het intakeformulier gaat in de op de ontwikkelpunten, zoals genoemd in de 
rapportage. 
Het college heeft besloten de rapportage Sturen op Gemeenschappelijke 
regelingen en het intakeformulier hieromtrent vast te stellen. Tevens heeft het 
college besloten dat in het vervolgproces samen wordt opgelopen met de 
opdracht van de gemeente Lisse in het kader van structureel financieel 
evenwicht. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235998 - 575322 

Onderwerp Vaststellen Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Lisse 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 



Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Lisse vast 
te stellen. 
2. Het agenderingsvoorstel raadscommissie 'Presentatie Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie 2022-2026 Gemeente Lisse' vast te stellen. 

Samenvatting Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte en Lokale Energiestrategie is het 
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Lisse opgesteld. 
Met dit uitvoeringsprogramma werken we aan het behalen van onze tussentijdse 
doelen voor 2030. Het programma bevat 4 thema's die zijn uitgewerkt naar 
projecten en activiteiten, dit zijn de thema's, energie besparen, warmte, zon op 
daken en zonneweides en windturbines. Het programma geeft ook overzicht 
over thema's die al in bestaande programma's zijn uitgewerkt. Met dit 
programma willen we onze inwoners en organisaties met name informeren, 
stimuleren en soms faciliteren in de energietransitie. Voor informatie over de 
diverse projecten, verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma. 
Het college heeft besloten het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-
2026 Gemeente Lisse en het agenderingsvoorstel raadscommissie 'Presentatie 
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 Gemeente Lisse' vast te 
stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-277574 - 589369 

Onderwerp Jaarstukken Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 Stichting Economic 
Board Duin- en Bollenstreek. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarrekening en jaarverslag 2021 van 
Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek vast te stellen en deze ter 
kennisname door te sturen naar de raad.  

Samenvatting De Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek legt in haar jaarstukken 
verantwoording af over de besteding van publieke middelen, die de gemeente 
beschikbaar heeft gesteld. De basis voor dit besluit ligt in eerder vastgestelde 
bepalingen en juridische uitgangspunten. Door het aanleveren van de stukken 
wordt aan deze bepalingen voldaan.  
 
Het college neemt kennis van de jaarstukken van de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek en besluit deze ter kennisname door te sturen naar de 
raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-263105 - 563882 

Onderwerp Rioolvervanging diverse straten Schilderswijk 

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

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het schetsontwerp voor de rioolvervanging en 
inrichting van diverse straten in de Schilderswijk. 

2. Het participatietraject met de bewoners op basis van het 
schetsontwerp op te starten. 

3. De raadsbrief inzake de rioolvervanging in diverse straten in de 
Schilderswijk vast te stellen.  

Samenvatting Het college heeft besloten in te stemmen met het schetsontwerp voor de 
rioolvervanging en inrichting in diverse straten in de Schilderswijk en op basis 
van dit ontwerp het participatietraject op te starten om bewoners te laten 
meedenken bij de inrichting van hun straten. Het betreft de Paulus Potterstraat, 
Johan Vermeerstraat, Govert Flinckstraat, Vincent van Goghstraat, de 'hofjes' 
Jan Steenstraat en Van Ostadestraat en een klein deel van de Mesdagstraat. 
Tijdens ontwerpsessies kunnen de bewoners van deze straten meedenken over 
de inrichting van hun straten. Zo kan goed rekening worden gehouden met de 
wensen en ideeën van de bewoners. Ook worden de bewoners dan geïnformeerd 
over het belang afkoppelen van het regenwater van de daken van hun 
woningen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels een 
raadsbrief. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-253749 - 587055 

Onderwerp heroverweging n.a.v. bezwaar 2de Wob-verzoek 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het eerdere besluit op het tweede Wob-verzoek te heroverwegen met 
inachtneming van het advies van de commissie Bezwaren en Klachten. 

Samenvatting Er is op 20 mei een bezwaar ingediend tegen het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 20 april 2022 inzake het gedeeltelijk openbaar 
maken van stukken, op grond van de Wob, met betrekking tot de 
ontwikkelingen rond Greveling Zuid. Op 25 augustus 2022 heeft een hoorzitting 
bij de commissie Bezwaren en Klachten plaatsgevonden. Deze commissie heeft 
vervolgens haar advies uitgebracht. Besloten wordt om het besluit van 20 april 
2022 te heroverwegen met inachtneming van het advies van de commissie 
Bezwaren en Klachten. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276172 - 586826 

Onderwerp Actualisering kosten jeugdhulp 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de bijstelling van de voorlopige verdeelsleutel jeugdhulp 
en de consequenties voor de begroting 2023 Serviceorganisatie Zorg van de 
gemeente Lisse.  
2. De raadsbrief Actualisering kosten jeugdhulp vast te stellen. 
  

Samenvatting Gemeente Lisse werkt met omliggende gemeenten samen in de regio Holland 
Rijnland om specialistische jeugdhulp in te kopen. Om de uitvoering hiervan 
goed te laten verlopen is een gemeenschappelijke regeling en 
uitvoeringsorganisatie Serviceorganisatie Zorg opgericht. In februari 2022 heeft 
de Serviceorganisatie Zorg een verwachting van de jeugdhulpkosten voor 2023 
met de gemeenten gedeeld. Op basis van deze verwachtingen zijn de kosten 
jeugdhulp opgenomen in de kadernota 2023 voor Lisse. Na afsluiting van het 
boekjaar 2021 door de Serviceorganisatie Zorg in april 2022 konden de 
definitieve jeugdhulpkosten voor 2023 worden bepaald. Op basis hiervan heeft 
de Serviceorganisatie Zorg een bijgestelde prognose voor 2023 voor de 
gemeenten bekend gemaakt. Deze nieuwe prognose leidt tot een verhoging van 
de kosten jeugdhulp voor de gemeente Lisse.  
Het college heeft kennis genomen van de bijstelling van de jeugdhulpkosten 
voor 2023 en de consequenties voor de begroting 2023 Serviceorganisatie Zorg 
van de gemeente Lisse en heeft besloten de raadsbrief Actualisering kosten 
jeugdhulp vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-272235 - 588803 

Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA/Groen Links mbt energiekosten verenigingen 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/Groen 
Links mbt energiekosten verenigingen vast te stellen. 

Samenvatting Door PvdA/Groen Links zijn op 10 september 2022 vragen gesteld mbt 
energiekosten van verenigingen in Lisse. Het college besluit de beantwoording 
vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-276251 - 587219 



Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 11 oktober 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 11 oktober 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-275620 - 585957 

Onderwerp Benoeming lid gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt: 
De heer ir. T. Jütte van Stichting Dorp Stad & Land te Rotterdam voor 4 jaar te 
benoemen als onafhankelijk en deskundig lid in de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk van bouwwerken van Lisse, 
met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Samenvatting Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, start de gemeente met de 
uitvoering hiervan. Dan vervallen de bestaande adviescommissies Erfgoed 
(Erfgoedcommissie) en Welstand (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). De 
gemeente Lisse start daarom met de nieuwe gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit voor erfgoed Lisse en de gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit voor uiterlijk van bouwwerken van Lisse. De leden van de 
oude commissies gaan over naar de nieuwe commissies. 
De Erfgoedcommissie adviseert het college onder andere over werkzaamheden 
aan monumenten wanneer hier een vergunning voor wordt gevraagd. De 
Welstandscommissie adviseert het college onder andere over nieuwbouw- en 
verbouwingswerkzaamheden wanneer hiervoor een vergunning wordt gevraagd. 
 
De heer ir. T. Jütte van de Stichting Dorp Stad & Land te Rotterdam is nu al lid 
van beide huidige commissies. Maar de benoeming van de heer ir. T. Jutte in de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit loopt dit jaar af. Stichting Dorp Stad & Land 
stelt voor de heer ir. T. Jutte voor 4 jaar te benoemen als onafhankelijk en 
deskundig lid in de nieuwe gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 
voor uiterlijk van bouwwerken van Lisse. 
 
De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit voor uiterlijk van 
bouwwerken van Lisse bestaat na deze benoeming uit de heer ir. T. Jütte, 
samen met mevrouw ir. K. van de Vrande, mevrouw ir. E.A.J. Boost, mevrouw 
M.M. Franse MSc en de heer ir. G.K. Tegelberg die al in de oude commissie 
benoemd zijn. 
 
Het college heeft besloten het raadsvoorstel Benoeming lid gemeentelijke 
adviescommissie vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 
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Onderwerp Belastingverordeningen 2023 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt 
voorgesteld vast te stellen:  

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2023; 
2. De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

Lisse 2023; 
3. De Verordening afvalstoffenheffing Lisse 2023 met bijbehorende 

tarieventabel; 
4. De Verordening rioolheffing Lisse 2023; 
5. De Verordening hondenbelasting Lisse 2023; 
6. De Verordening precariobelasting Lisse 2023 met bijbehorende 

tarieventabel; 
7. De Verordening marktgelden Lisse 2023; 
8. De Legesverordening Lisse 2023 met bijbehorende tarieventabel; 
9. De Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 

2023; 



10. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse 2023; 

Samenvatting Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen en de daarbij 
behorende tarieven vast. De verordeningen en tarieven voor 2023 zijn in lijn 
met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2023 en de Kadernota 
2023. Het college besluit het voorstel om de belastingverordeningen vast te 
stellen en aan de raad voor te leggen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


