
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 12 juli 2022 

 
 

Status 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 Z-22-261074 - 561073 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse 5 juli 2022 

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

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de concept openbare besluitenlijst BenW Lisse van 5 juli 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-261068 - 560814 

Onderwerp Portefeuilleverdeling college Lisse 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor:  
 
1. Voorgesteld wordt om de verdeling van werkzaamheden 
(portefeuilleverdeling) binnen het college vast te stellen overeenkomstig de in 
dit voorstel opgenomen verdeling en ten aanzien van de portefeuilles recreatie & 
toerisme en het coördinatorschap centrumvisie staande de vergadering de 
portefeuille te beleggen bij een lid van het college.  
 
2. De rangvolgorde vast te stellen tot de invulling van de rol van loco-
burgemeester  
 
3. De vervangingsregeling conform de rangvolgorde van de rol loco-
burgemeester vast te stellen.   
 
4. De raadsbrief inzake de binnen het college afgesproken portefeuilleverdeling 
vast te stellen.  

Samenvatting  
Tijdens de collegevergadering van 12 juli 2022 heeft het college van 
burgemeester en wethouders in nieuwe samenstelling afspraken gemaakt over 
de onderlinge portefeuilleverdeling. Besloten is door middel van een raadsbrief 
de gemeenteraad te informeren over deze portefeuilleverdeling en de onderlinge 
vervangingsregeling.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260716 - 560509 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen zwembad De Waterkanten 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Nieuw Lisse die 
Nieuw Lisse op 5 juli  2022 heeft gesteld met betrekking tot de problemen aan 



besluit het zwembad De Waterkanten, vast te stellen. 
  

Samenvatting Op 5 juli 2022 heeft de fractie Nieuw Lisse schriftelijke raadsvragen aan het 
college gesteld over de problemen aan het zwembad De Waterkanten. Het 
college heeft besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen vast te 
stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260223 - 559210 

Onderwerp Aangaan realisatieovereenkomsten HOV-verbinding en Fietsverbinding Lisse-
Lisserbroek en vaststelling brief aan de provincie Noord-Holland met nadere 
afspraken 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De “Realisatieovereenkomst Brug over de Ringvaart, HOV-corridor 
Noordwijk-Schiphol” aan te gaan, met de volgende partijen: provincie 
Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, 
Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam. 

2. De “Realisatieovereenkomst Fietsverbinding op de Brug over de 
Ringvaart, HOV-corridor Noordwijk-Schiphol” aan te gaan, met de 
volgende partijen: provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, 
gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland en de Vervoerregio 
Amsterdam. 

3. Op grond van artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, 
lid 2, onder b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen 
op de “Realisatieovereenkomst Brug over de Ringvaart, HOV-corridor 
Noordwijk-Schiphol” en de “Realisatieovereenkomst Fietsverbinding op 
de Brug over de Ringvaart, HOV-corridor Noordwijk-Schiphol” en al 
hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de in de overeenkomst 
betrokken partijen schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven op 
De geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat de partij aan 
wie het werk is gegund de opdracht heeft aanvaard. 

4. De bijgevoegde brief aan de provincie Noord-Holland vast te stellen, in 
antwoord op de door de provincie gestuurde brief met daarin nadere 
afspraken over de afbakening en begrenzing van het project HOV-brug 
enerzijds (door de provincie) en aanpassing Spoorlaan anderzijds 
(door de gemeente). 

5. Dat de Burgemeester daartoe bevoegd krachtens artikel 171 van de 
Gemeentewet wethouder Langeveld volmacht verleent om de onder 
besluitpunten 1 en 2 genoemde overeenkomsten en de onder 
besluitpunt 4 genoemde brief te ondertekenen. 

Samenvatting Provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en 
Haarlemmermeer, Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam, werken aan 
de implementatie van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol (HOV: Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer). Het betreft het opwaarderen van de huidige lijn 361, met 
een hogere frequentie, betere betrouwbaarheid en betere haltevoorzieningen. In 
2014 zijn de afspraken tussen partijen vastgelegd in een Bestuurs- en 
Uitvoeringsovereenkomst. Onderdeel van de HOV-corridor is een nieuwe brug 
over de Ringvaart, tussen Lisse en Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer). 
Het betreft een brug met een busbaan voor het busverkeer in twee richtingen. 
Op verzoek van de gemeenten Haarlemmermeer en Lisse worden op de brug 
ook een fietspad en een voetpad aangelegd, zodat ook voor langzaam verkeer 
een nieuwe verbinding tussen Lisse en Lisserbroek ontstaat. De afspraken 
tussen de partijen over de aanleg, financiering en beheer en onderhoud van de 
brug worden nu door middel van twee overeenkomsten vastgelegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074658 - 559449 

Onderwerp Procesbesluit Schoolstraat 5 Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een civiele procedure te starten teneinde ontruiming van het perceel en het 
zich daarop bevindende pand gelegen aan de Schoolstraat 5 te Lisse en alle 
handelingen daartoe strekkende die 
    tot op heden zijn verricht te bekrachtigen. 
2. Mevrouw Mr. L.W.B. Dijkstra-Devillers of haar plaatsvervanger(s), als 
advocaat werkzaam bij LaGro Geelkerken Advocaten B.V., aan te wijzen om alle 



verdere proceshandelingen te verrichten 
    welke noodzakelijk zijn in het belang van de gemeente Lisse. 
3. Bijgevoegd procesbesluit tot het voeren van (een) juridische procedure(s) tot 
ontruiming van het perceel en het zich daarop bevindende pand gelegen aan de 
Schoolstraat 5 te Lisse vast te 
    stellen.  
  

Samenvatting Begin 2016 heeft een persoon de woning aan de Schoolstraat 5, zonder recht of 
titel betrokken. De gemeente heeft nimmer aan de persoon toestemming 
gegeven voor het in gebruik nemen of houden van de woning. De gemeente is al 
enige jaren voornemens het perceel resp. de woning Schoolstraat 5 te betrekken 
in een herontwikkeling van het gebied. Het gaat om de percelen gelegen aan de 
Schoolstraat 5 tot en met 9 te Lisse. Echter de gemeente heeft de intentie om er 
op een minnelijke wijze uit te komen met de persoon die in het pand verblijft.  
Besloten wordt mevrouw mr. L.W.B. Dijkstra-Devillers, als advocaat werkzaam 
bij LaGro Geelkerken Advocaten B.V., of haar plaatsvervangers, aan te wijzen 
om alle verdere proceshandelingen te verrichten om een civiele procedure te 
starten teneinde ontruiming van het perceel en het pand aan de Schoolstraat 5 
te Lisse en alle handelingen daartoe strekkende die tot op heden zijn verricht te 
bekrachtigen; en het bijgevoegde procesbesluit tot het voeren van (een) 
juridische procedure(s) tot ontruiming van het perceel en het zich daarop 
bevindende pand aan de Schoolstraat 5 vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-259784 - 558607 

Onderwerp Benoeming bestuur GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    De portefeuillehouder Jeugd, Jolanda Langeveld, namens de gemeente Lisse 
aan te wijzen als bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg Holland 
Rijnland voor de huidige zittingsperiode; 
2.    De portefeuillehouder Riet Austie-Ziengs, namens de gemeente Lisse aan te 
wijzen als plaatsvervangend bestuurslid voor de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland voor de huidige zittingsperiode. 

Samenvatting De GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft tot taak de jeugdhulp in de 
regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen. De uitvoering van deze 
taken draagt bij aan het voorzien van goede en betaalbare jeugdhulp voor de 
jeugdigen die dit het meest nodig hebben. De te benoemen bestuurders hebben 
tot taak toe te zien op het goed functioneren van de GR Serviceorganisatie Zorg 
Holland Rijnland. Het college van B&W heeft besloten om Jolanda Langeveld en 
Riet Austie-Ziengs voor te dragen als bestuurslid respectievelijk 
plaatsvervangend bestuurslid van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland 
Rijnland. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247689 - 552077 

Onderwerp Terugblik Coronacrisis 2020-2022 gemeente Lisse (bestuurlijke verantwoording) 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het burgemeester besluit 1. De bijgevoegde rapportage 'Terugblik Coronacrisis 2020-2022 gemeente 
Lisse' vast te stellen.  
2. De rapportage ter kennisname te brengen van de raad.  

Inleiding Nu de Coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt en de druk op de 
ziekenhuizen (vooralsnog) beperkt is, breekt de Nafase aan. De Nafase is de 
laatste formele stap in de crisisbeheersing en richt zich op het terugbrengen van 
de omstandigheden tot een acceptabele situatie zodanig dat het voor de 
inwoners, ondernemers en instellingen binnen onze gemeente en 
de gemeentelijke organisatie mogelijk is om zonder aanvullende zorg de 
dagelijkse gang van zaken weer op te pakken. Een van de onderdelen van de 
Nafase betreft het afleggen van verantwoording over het bestuurlijk handelen 
gedurende de crisis. Artikel 58S uit de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 zegt 
hier het volgende over: "De burgemeester is aan de gemeenteraad 
verantwoording schuldig over het door hem krachtens dit hoofdstuk gevoerde 
bestuur en waarborgt de betrokkenheid van de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders bij dat bestuur". In de afgelopen periode heb 
ik de raad en ook het college op regelmatige basis geïnformeerd over de wijze 
waarop we als gemeente invulling gegeven hebben aan de bestrijding van de 
Coronacrisis. De nu voorliggende rapportage sluit aan op deze eerdere 



vormen van verantwoording en vormt het afsluitende document.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247689 - 536714 

Onderwerp Vaststellen rapportage nafase corona Lisse 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 'Rapportage Nafase Coronacrisis 2020-2022 HLTsamen' inclusief de hierin 
opgenomen actiepunten voor de onderscheiden deelgebieden vast te stellen.  
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak aangaande de zogenaamde 
'waakvlam-organisatie' Corona.  
3. Kennis te nemen van de verantwoording zoals opgesteld voor de 
toekenningen in het kader van de CTB-regeling. 

Samenvatting De afgelopen twee jaar heeft in het teken gestaan van de bestrijding van de 
Coronapandemie. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de (regionale) 
crisisstructuur. Nu de vaccinatiegraad voldoende hoog is en de 
gezondheidscrisis langzaam tot een einde lijkt te komen, breekt de Nafase aan. 
De Nafase is de laatste formele stap in de crisisbeheersing en richt zich op het 
terugbrengen van de omstandigheden tot een acceptabele situatie zodanig dat 
het voor de inwoners, ondernemers en instellingen binnen onze gemeente en 
de gemeentelijke organisatie mogelijk is om zonder aanvullende zorg de 
dagelijkse gang van zaken weer op te pakken.  
 
De Nafase omvat een aantal deelgebieden, waaronder bijvoorbeeld 
rouwverwerking & herdenking, nazorg aan de eigen organisatie, de juridische en 
financiele afwikkeling en een informatie- en adviespunt. Voor ieder deelgebied is 
nagegaan welke acties eventueel nog nodig zijn om tot een afsluiting te kunnen 
komen, wie hiervan de eigenaar is, welke planning we aanhouden en welke 
kosten hier eventueel mee gemoeid zijn. Voor het merendeel van de 
deelgebieden geldt dat gedurende de crisisperiode al veel 
werkzaamheden ondergebracht zijn in de reguliere organisatie en zodoende 
al opgepakt en belegd zijn. Dit vanwege de lange 'warme fase' waarmee we te 
maken hebben gehad.  
 
Voor een tweetal onderwerpen geldt dat gedurende de Coronacrisis keuzes zijn 
gemaakt die nu, nu de crisis over zijn hoogtepunt heen lijkt en de 
crisiswetgeving zoals vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 niet 
langer rechtsgeldig is, heroverwogen moeten worden. Om die reden zijn ten 
aanzien van de verruimingen van de terrassen en de winkelsluitingstijden 
adviezen opgenomen die recentelijk besproken zijn in het 
portefeuillehoudersoverleg Economie en die vanuit de lijnorganisatie verder 
opgepakt zullen worden.  
 
In de afgelopen periode hebben we gewerkt volgens een bepaalde 
crisisstructuur. Nu deze is afgeschaald, is het zaak alert te blijven en voorbereid 
te zijn mocht het nodig blijken de crisisorganisatie toch weer snel op te schalen. 
Hiervoor wordt de zogenaamde 'waakvlam-organisatie' Corona voorgesteld.  
 
Tot slot wordt in de rapportage een overzicht gegeven van de mate waarin in de 
gemeenten Lisse en Teylingen gebruik is gemaakt van de Rijksregeling rond de 
kosten verbonden aan de handhaving van het Corona Toegangsbewijs (CTB).  
 
Het college besluit de 'Rapportage Nafase Coronacrisis 2020-2022 
HLTsamen' inclusief de hierin opgenomen actiepunten voor de onderscheiden 
deelgebieden vast te stellen, in te stemmen met de voorgestelde aanpak 
aangaande de zogenaamde 'waakvlam-organisatie' Corona en kennis te nemen 
van de verantwoording zoals opgesteld voor de toekenningen in het kader van 
de CTB-regeling. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-260062 - 558950 

Onderwerp Uitvoeringsagenda DBS en uitvoeringsprogramma economie 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief "Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek en het 
uitvoeringsprogramma economie" vast te stellen. 

Samenvatting Het  regionale bestuurlijk overleg economie heeft afgesproken de 
gemeenteraden te informeren over de stand van zaken rondom voortgang van 



de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek en de integratie daarin van het 
uitvoeringsprogramma economie. Het college besluit de raadsbrief 
"Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek en het uitvoeringsprogramma 
economie" vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-216210 - 558813 

Onderwerp Vaststelling beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Nota beantwoording zienswijzen beleidsregel “Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek” vast te stellen. 
 
2. De wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze 
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek”, met in 
achtneming van de Nota beantwoording zienswijzen, vast te stellen. 
 
3. De vaststelling van de beleidsregel bekend te maken. 
 
4. De raadsbrief 'Wijziging beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden 
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten' vast te stellen. 
 
  

Samenvatting In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de 
beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding 
van de beleidsregel zijn bij de afzonderlijke bollenstreekgemeenten diverse 
verzoeken binnengekomen, welke betrekking hadden op de huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn. Dergelijke 
verzoeken passen in de regel niet binnen het bereik van de nu vigerende 
beleidsregel. Ook is het significante tekort aan adequate logiesvoorzieningen 
voor tijdelijke arbeidsmigranten vanuit deze sector meermaals benadrukt. Het 
Bestuurlijk Overleg Ruimte van de Greenportgemeenten heeft daarom opdracht 
gegeven om de regels rondom huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie 
waar zij ook werkzaam zijn te evalueren en aan de hand van praktijkervaring bij 
te stellen. Ook is opdracht gegeven een aantal technische wijzigingen door te 
voeren in de beleidsregel, onder andere ten aanzien van het aspect 
brandveiligheid en communicatie.  
 
Besloten wordt om de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen. 
Daarnaast wordt besloten om de wijziging van de beleidsregel "Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek”, met in achtneming van de Nota beantwoording zienswijzen, vast 
te stellen. Tevens wordt besloten om de vaststelling van de beleidsregel bekend 
te maken. Ook wordt besloten om de raadsbrief beleidsregel "Ruimtelijke 
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
bollenstreek" vast te stellen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-258943 - 557042 

Onderwerp Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse voor 
kennisgeving aan te nemen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake dit jaarverslag vast te stellen. 
3. Dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale ombudsman te sturen. 

Samenvatting Het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse 
(Commissie BK) is ontvangen. Dit jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK 
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2021 en aanbevelingen doet. Het 
college besluit het Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente 
Lisse voor kennisgeving aan te nemen, de raadsbrief inzake dit jaarverslag vast 
te stellen en dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale ombudsman te 
sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-137708 - 556476 

Onderwerp Vaststelling partiële herziening Meer en Duin 263 Lisse 

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

Afdeling 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 bijgevoegde partiële herziening 'Meer en Duin 263' te Lisse met digitale 
planidentificatie NL.IMRO.0553.bpmeerenduin263-vax1 gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerp vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12. van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen.  

Samenvatting In het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan 
"Bedrijventerreinen Lisse" is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de 
aanwezige massagesalon op Meer en Duin 263. Massagesalons zijn 
niet wenselijk op het bedrijventerrein. De ruimtelijke uitstraling van de functie, 
de dienstverlenende uitstraling, is onwenselijk en niet passend op deze locatie 
binnen het bedrijventerrein.  
Bij eerdere vaststelling van het vigerende bestemmingsplan zijn geen nieuwe 
dienstverlenende functies toegestaan en is gehandhaafd op dienstverlenende 
functies die niet passen binnen de functionaliteit van het bedrijventerrein. Op 10 
mei 2022 heeft het college van Lisse ingestemd om de partiële herziening 'Meer 
en duin 263' ter inzage te leggen voor zienswijzen. Tijdens de terinzagelegging 
van 12 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 is er geen zienswijze ontvangen. De 
wijziging betreft een ambtelijke wijziging. 
Het college besluit de partiële herziening 'Meer en Duin 263' te Lisse met digitale 
planidentificatie NL.IMRO.0553.bpmeerenduin263-vax1 gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerp vast te stellen en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 
6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-257594 - 554772 

Onderwerp Aanwijzing plaatsvervangend secretarissen commissie bezwaren en klachten 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De volgende personen aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de 
commissie bezwaren en klachten: 
- mevrouw mr. A.M.M. Stevens 
- mevrouw mr. J. dos Santos-Pareira Silva 
- mevrouw mr. A.M.P. van Alphen 

Samenvatting De commissie bezwaren en klachten adviseert het college, de raden en de 
burgemeester over bezwaarschriften en klachten. Deze commissie wordt 
ondersteund door de ambtelijk secretaris en zijn plaatsvervangers. Om de 
continuïteit van de werkzaamheden van het secretariaat van de commissie 
bezwaren en klachten te waarborgen is ervoor gekozen om naast de vaste 
bezetting gebruik te gaan maken van een flexibele schil. Daartoe besluit het 
college om mevrouw mr. A.M.M. Stevens, mevrouw mr. J. dos Santos-Pareira 
Silva en mevrouw mr. A.M.P. van Alphen aan te wijzen als plaatsvervangend 
secretaris van de commissie bezwaren en klachten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-257477 - 554435 

Onderwerp Didam arrest i.r.t. verkoop grond Schoolstraat 5 - 9 te Lisse 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. de gronden aan de Schoolstraat 5-9 in Lisse in principe 1-op-1 te verkopen 
aan Meer Vastgoed B.V. 

Samenvatting De aanleiding is dat op 26 november 2021 de Hoge Raad een uitspraak heeft 
gedaan over de verkoop van grond door overheden. Uit deze uitspraak blijkt dat 
de overheid bij projecten van grondverkoop en uitgifte van grond in erfpacht 
meerdere partijen moet laten meedingen. Het bieden van mededingingsruimte is 
niet vereist wanneer redelijkerwijs aangenomen mag worden dat slechts één 



serieuze gegadigde in aanmerking komt. In het geval van de Schoolstraat 5-9 in 
Lisse moet de gemeente voorafgaande aan de grondverkoop haar voornemen op 
een dusdanige manier bekendmaken dat een ieder daarvan kennis kan nemen 
en dit voornemen moet goed worden gemotiveerd. We verwachten dat we de 
voorgenomen verkoop 1-op-1 aan Meer Vastgoed steekhoudend kunnen 
motiveren en met een publicatie voldaan kan worden aan de 
uitzonderingsmogelijkheid zoals genoemd in het arrest.  
Besloten wordt om de gronden aan de Schoolstraat 5-9 in Lisse in principe 1-op-
1 te verkopen aan Meer Vastgoed B.V.   

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


