BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

27 juni 2022

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

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

Afwezig

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

Samenvatting

Z-22-241653 - 549149
Advies voordrachten en uitreiking vrijwilligersprijzen 2022 Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De Vrijwilligersprijs Individueel en de tweede en gedeelde derde prijs toe te
kennen.
2. De Vrijwilligersprijs Groep en de tweede prijs en de aanmoedigingsprijs toe te
kennen.
3. De Jeugdprijs toe te kennen.
Het college van de gemeente Lisse reikt jaarlijks de vrijwilligersprijzen uit om
vrijwilligers te waarderen en vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen.
Sinds vorig jaar is de uitreiking van de prijzen bij en in samenwerking met de
Keukenhof.
De aanmeldingen voor de vrijwilligersprijzen zijn besproken door de
Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse. De Adviescommissie heeft
geadviseerd over de nominaties voor de Vrijwilligersprijzen Individueel, Groep
en de Jeugdprijs. De Keukenhof sponsort door het prijzengeld aan te vullen,
biedt de locatie voor de uitreiking aan en is betrokken bij het geven van
publiciteit. Het college heeft besloten de prijzen toe te kennen.

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-064338 - 554150
vaststellingsovereenkomst II, Herstelwerkzaamheden zwembad De Waterkanten
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Facilitair
1. De bijgevoegde vaststellingsovereenkomst II inzake afspraken herstel
zwembad De Waterkanten met VOF De Waterkanten aan te gaan.
In 2015 is het sportcomplex De Waterkanten opgeleverd aan de gemeente.
Vanaf najaar 2018 heeft de gemeente zich bestuurlijk en ambtelijk maximaal
ingespannen om de gebreken van het zwembad structureel op te lossen. Recent
zijn er nieuwe gebreken geconstateerd en daarom zijn er opnieuw afspraken
gemaakt. Nu er opnieuw technische en financiële overeenstemming is bereikt,
kunnen de werkzaamheden op korte termijn beginnen. De afspraken met de
ontwikkelaar VOF De Waterkanten en de gemeente Lisse zijn vastgelegd in een
tweede vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst staan de technische,
financiële en plannings-technische randvoorwaarden en kaders ter afronding van
de laatste opleverpunten. Met dit voorstel besluit het college om de
'Vaststellingsovereenkomst II inzake afspraken herstel zwembad De
Waterkanten' met VOF De Waterkanten aan te gaan.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-233830 - 510766
Opdracht kunstwerken project entree N207/N208 Hillegom Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder

Afdeling

TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het advies van de kunstcommissies Hillegom en Lisse over te nemen ten
behoeve van de aanbesteding kunst in het project entree N207/N208 Hillegom
Lisse.
2. Opdracht te verlenen aan Rob Sweere, Alphons ter Avest en Marcel Smink om
de kunstwerken te vervaardigen, onder voorbehoud van interne procedures.
3. De raadsbrief vast te stellen.

Samenvatting

De kunstcommissies van Hillegom en Lisse hebben een advies gegeven voor de
kunstopdracht binnen het project entree N207/N208 Hillegom Lisse. Door het
volgen van het advies, krijgen de kunstenaars Rob Sweere, Alphons ter Avest en
Marcel Smink opdracht om ieder een kunstwerk te vervaardigen en in 2022 te
plaatsen. Door het plaatsen van drie kunstwerken zal de identiteit en de
beleving van de entree versterkt worden, waarmee een van de doelen van de
gebiedsvisie Uitstraling Duin- en Bollenstreek behaald wordt. Het college heeft
besloten het advies van de kunstcommissies Hillegom en Lisse over te nemen en
Rob Sweere, Alphons ter Avest en Marcel Smink opdracht te verlenen om drie
kunstwerken te vervaardigen, onder voorbehoud van interne procedures. Tevens
wordt besloten de raadsbrief vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194207 - 548103
Intentieovereenkomst Stichting Knarrenhof Nederland Ruishornlaan 25
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De intentieovereenkomst inzake Greveling Zuid fase 1 met de Stichting
Knarrenhof Nederland vast te stellen.
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto art.
3:60 Burgerlijk Wetboek een volmacht verleent aan wethouder J.A.C. Langeveld
voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

Samenvatting

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige
verkenning vastgesteld voor Greveling-Zuid. In dit besluit zit het voornemen om
fase 1 van Greveling-Zuid, te weten Ruishornlaan 25, te bebouwen met een
Knarrenhof. Najaar 2019 werd een initiatiefgroep gestart om dit concept voor
senioren te kunnen realiseren. Na communicatie en informatie over dit initiatief
hebben zich inmiddels 275 geïnteresseerde huishoudens ingeschreven voor een
Knarrenhof. Sindsdien vond een stedenbouwkundige verkenning plaats, die eind
2021 werd vastgesteld. Ook volgde een aantal participatiemomenten, waaruit
duidelijk werd dat omwonenden zorgen hebben over de
woningbouwontwikkeling. Gesprekken met de Stichting Knarrenhof Nederland
vinden plaats om de ruimtelijke randvoorwaarden te concretiseren en verder te
onderzoeken of het burgerinitiatief “Hof van Lisse” realiseerbaar te maken zijn.
Deze formele start wordt ingeluid door de ondertekening van een
intentieovereenkomst tussen de Stichting en het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Lisse. Deze intentieovereenkomst houdt in dat
partijen onderzoeken of de plannen haalbaar te maken zijn. Door de
ondertekening bevestigt de gemeente dat de Stichting formele initiatiefnemer is.
De geplande ondertekening is op 1 juli 2022 in het gemeentehuis van Lisse.
Besloten wordt om de intentieovereenkomst inzake Greveling-Zuid met de
Stichting Knarren Nederland vast te stellen, en de wethouder te machtigen deze
te ondertekenen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-256483 - 552833
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 21 juni 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 21 juni 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder
Afdeling

Z-22-255503 - 550972
Verklaring van geen bedenkingen tbv aanvraag omgevingsvergunning voor
afwijken van gebruik voor de aanleg en formalisatie van verharding voor het
bedrijfsgebouw aan de Achterweg Zuid 59 te Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De gemeenteraad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad
wordt voorgesteld:
1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en artikel 6.5. lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) te verklaren,
overeenkomstig bijgaande 'verklaring van geen bedenkingen', geen bedenkingen
te hebben tegen de op 1 juni 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanleggen van 64m2 en 104m2 terreinverharding en het legaliseren
van de bestaande terreinverharding ten behoeve van het bedrijfsgebouw aan de
Achterweg Zuid 59 te Lisse, met inachtneming van de Nota van beantwoording
zienswijzen.
2. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke
ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd is.

Samenvatting

Op 1 juni 2021 is een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan
de Achterweg Zuid 59. Deze vergunning ziet op het uitbreiden van de verharding
en het legaliseren van de bestaande terreinverharding ten behoeve van het
bedrijfsgebouw. De aanvraag betreft een afwijking van gebruik ten behoeve van
niet agrarische bedrijfsactiviteiten op het buitenterrein voor de activiteiten als
parkeren, laden en lossen, buitenopslag, etc. De activiteiten zijn ten behoeve
van de op hetzelfde perceel eerder aanwezige c.q. enigszins gewijzigde te
herbouwen bedrijfsgebouw. Als gevolg van de nieuwe situatie vindt er een
beperkte herinrichting van het achter terrein plaats. Om de verharding ten
behoeve van de bedrijfshal te kunnen gebruiken wordt een afwijking van gebruik
gevraagd. Ook voor de reeds aanwezige terreinverharding bestaande uit asfalt
en stelconplaten, vanaf de dam naar het bedrijfsgebouw wordt een afwijking van
gebruik gevraagd ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten. Om aan te
tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening is hiertoe een
ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hieruit blijkt dat er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening. Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen de
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven en geen exploitatieplan
vast te stellen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164298 - 548239
(L) Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 29 juni 2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
kennis te nemen van de ambtelijke adviezen voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland op 29 juni 2022 aan de AB leden
van de Duin-en Bollenstreek- gemeenten.
Op woensdag 29 juni 2022 vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Op de agenda staan onder
andere de volgende onderwerpen: informatiebrief stand van zaken financiën,
memo wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, memo inwerkingtreding
Wet Open overheid, jaarrekening 2021, ontwerpbegroting 2023 en zienswijzen
gemeenten, auditcommissie, wijziging organisatieverordening en
beheersverordeningen Regionaal Investeringsfonds.
Het college neemt kennis van de adviezen die zijn opgesteld over de
verschillende agendapunten voor de leden van het AB. Deze adviezen zijn op 22
juni 2022 ook besproken met de AB-leden uit de Duin- en
Bollenstreekgemeenten. De stukken van de AB vergadering zijn beschikbaar via
de website www.hollandrijnland.nl.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

