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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 12 oktober 2021 

 
 

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;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-213600 - 476096 

Onderwerp Rekenkamerrapport Schuldhulpverlening 2021 voorstel 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het rapport "Rekenkameronderzoek naar 
schulddienstverlening in Hillegom en Lisse" van september 2021.  
2. De bestuurlijke reactie op het rapport "Rekenkameronderzoek naar 
schulddienstverlening" vast te stellen.  

Samenvatting De Rekenkamercommissie heeft BMC onderzoek laten doen naar de vraag of de 
gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl doeltreffend en 
doelmatig hebben georganiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd voor de 
gemeenten Hillegom en Lisse. De Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse doet op 
basis van het onderzoek aanbevelingen over hoe de gemeente c.q. HLTsamen 
dit kan verbeteren. Het college heeft met belangstelling kennis genomen van de 
conclusie en aanbevelingen. De aanbevelingen zullen als input dienen bij het 
nieuwe op te stellen beleidsplan schuldhulpverlening die in december 2021 aan 
de raad wordt aangeboden.  
Het college heeft besloten de bestuurlijke reactie vast te stellen. De 
rekenkamercommissie zal na ontvangst van de bestuurlijke reactie het rapport 
afronden en aanbieden aan de gemeenteraad.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-160706 - 476081 

Onderwerp Toekomstbestendig begroten 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het ter bespreking aanbieden van de concept 
notitie Toekomstbestendig begroten, voor de auditcommissie en de 
gezamenlijke commissievergadering M&F en R&I van 4 november 
2021. 

Samenvatting Toekomstbestendig begroten is een proces waar in financiële zin aandacht wordt 
besteed aan de basis op orde in termen van inzicht en monitoring en aan 
ontwikkeling van beleid en sturing. Wat is begonnen vanuit een toenemende 
verslechterde financiële positie van de gemeente Lisse is uitgegroeid tot een 
strategische koers voor duurzame gemeentefinanciën die raad en college zowel 
op de korte als middellange en lange termijn sturing geeft op de doelen die in dit 
document zijn opgenomen. Die doelen staan uitgewerkt op het niveau van 
exploitatie, vermogenspositie, voorzieningenniveau en weerbaarheid. 
Waarbinnen vervolgens (financiële) kaders en begrotingsspelregels staan 
uitgewerkt, de bestaande en gewenste streefwaarden voor de financiële 
kengetallen zijn benoemd en de bestuurlijke ambitie en prioriteitstelling wordt 
aangegeven. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-178431 - 467820 



Onderwerp Verzoek Alliander NV kapitaalverstrekking Alliander 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om aan de raad voor te stellen:  
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een reverse 

converteerbare hybride obligatielening aan Alliander NV in 
de range van € 2,4 en € 3,0 miljoen. 

2. Op een buitengewone vergadering van aandeelhouders in te 
stemmen met het aan de raad van bestuur van Alliander NV 
delegeren van de bevoegdheid om hiertoe een aantal 
gewone aandelen uit te geven. 

2. Mededeling voorgenomen collegebesluit conform format Alliander te 
ondertekenen en deze te verzenden aan Alliander NV. 

3. Portefeuillehouder van der Zwet te machtigen om op de 
aandeelhoudersvergadering van 2 december 2021 in te stemmen met 
uitgifte van extra gewone aandelen. 

Samenvatting Op 31 mei heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om via een reverse 
converteerbare obligatielening haar kapitaalstructuur (eigen vermogen) te 
versterken voor een totaalbedrag van € 600 miljoen, met een ondergrens van € 
550 miljoen. Voor Lisse met 0,396% van de aandelen betekent het verzoek om 
een bedrag in te brengen in de range van € 2,4 en € 3,0 miljoen. 
Alliander geeft een rentevergoeding over de lening. De rentevergoeding wordt 
op 15 december definitief bepaald bij het verstrekken van de lening. 
 
Lisse wil duurzamer worden en niet langer bijdragen aan de opwarming van de 
aarde en gaat uit van duurzaamheid in brede zin. De behoefte aan een 
duurzame energievoorziening groeit en ook het gebruik van elektriciteit als 
energiebron stijgt hard. Door het verstrekken van de reverse converteerbare 
hybride obligatielening aan Alliander geven we een impuls aan de vernieuwing 
en uitbreiding van het elektriciteitsnet. 
 
Met de mededeling voorgenomen collegebesluit laat het college van Lisse aan 
Alliander weten dat aan de gemeenteraad het voorstel is voorgelegd om in te 
stemmen met de kapitaalverstrekking aan Alliander. Het definitieve besluit moet 
voor 1 december 2021 binnen zijn bij Alliander. De gemeenteraad beslist op 11 
november of zij instemmen met het verzoek van Alliander. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209905 - 468896 

Onderwerp Voorstel verkoop woning Oranjelaan 114 Lisse 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De woning staande en gelegen aan de Oranjelaan 114 te Lisse openbaar te 
koop aan te bieden.   
  

Samenvatting Het college besluit de woning staande en gelegen aan de Oranjelaan 114 te Lisse 
openbaar te koop aan te bieden. Deze woning is momenteel eigendom van de 
gemeente. Het in eigendom hebben van een woning is geen kerntaak van de 
gemeente. Daarom wordt de woning openbaar te koop aangeboden.  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-213421 - 475459 

Onderwerp Begrotingswijziging ISD 2021 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.    Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 
2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 
2.    Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad 
wordt voorgesteld om: 
a.    Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 
2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 
b.    Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt 
met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek. 
c.    Begrotingswijziging nummer R8 van 2021 vast te stellen. 



Samenvatting De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft eind augustus 
haar halfjaarcijfers 2021 gepresenteerd. Op basis van deze cijfers berekent de 
ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de verwachte 
resultaten in totaal hoger zijn dan wat in de oorspronkelijke begroting 2021 is 
vastgesteld, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld. 
De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging 2021-I indienen. 
Geadviseerd wordt een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2021-I in 
te dienen. Op 13 december 2021 vergadert het Algemeen Bestuur over de 
begrotingswijziging.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-212136 - 472962 

Onderwerp Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan "Frans 
Halsstraat 6, Lisse" 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. het voorontwerpbestemmingsplan "Frans Halsstraat 6, Lisse" vast te 
stellen; 

2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Frans Halsstraat 
6, Lisse" met identificatiecode NL.IMRO.0553.BPFranshalsstraat6-vox1 
te starten door het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen 
voor inspraak en voor te leggen aan de wettelijke overlegpartners 
overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening; 

3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan 
"Frans Halsstraat 6, Lisse" vast te stellen en aan de raadscommissie 
Ruimte en Infra aan te bieden.  

Samenvatting Het perceel Frans Halsstraat 6 is een voormalige schoollocatie en dit perceel is in 
eigendom van de gemeente Lisse. Het college wenst dit perceel in te zetten voor 
het realiseren van woningen. In de prestatieafspraken tussen de gemeente Lisse 
en Woonstichting Stek is vastgelegd dat het de gezamenlijke ambitie is om te 
onderzoeken of er op deze locatie sociale huurwoningen kunnen worden 
gerealiseerd. Op 15 december 2020 heeft het college het besluit genomen om 
de intentieovereenkomst met Woonstichting Stek vast te stellen ten behoeve 
van het realiseren van 40 tot 60 sociale huurwoningen en de bijbehorende 
herinrichting van de openbare ruimte voor het perceel Frans Halsstraat 6 in 
Lisse. Daarna hebben partijen gezamenlijk het ontwikkelingstraject opgepakt. 
Op 15 juni 2021 heeft een eerste digitale bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, 
waarbij de omgeving nader is geïnformeerd over de herontwikkeling op deze 
locatie. 
 
Op het perceel Frans Halsstraat 6 waar woningen zijn voorzien (een 
appartementengebouw), is woningbouw niet mogelijk binnen de regels van het 
bestemmingsplan. 
Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan "Lisse Dorp 2010". De gronden 
zijn bestemd voor "Maatschappelijk" en "Verkeer-Verblijfsgebied". De functie 
wonen is niet toegestaan binnen de geldende bestemmingen. De voorgenomen 
realisatie van gestapelde woningbouw is strijdig met het vigerende 
bestemmingsplan. Om dit bouwplan toch mogelijk te kunnen maken, is een 
herziening van het bestemmingsplan "Lisse Dorp 2010" op dit perceel 
noodzakelijk. Inmiddels heeft Woonstichting Stek voor deze herontwikkeling een 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de daarbij behorende 
omgevingsonderzoeken. Conform de Beleidsregel parkeernormen Lisse 2019 kan 
worden voldaan aan de benodigde 
parkeerbehoefte. Woonstichting Stek kan naar verwachting dit aantal parkeerpla
atsen realiseren. 
 
Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan "Frans Halsstraat 6, 
Lisse" vast te stellen, de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan 
"Frans Halsstraat 6, Lisse" met identificatiecode 
NL.IMRO.0553.BPFranshalsstraat6-vox1 te starten door het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en voor te 
leggen aan de wettelijke overlegpartners overeenkomstig artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening en de raad middels de raadsbrief hieromtrent te informeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205921 - 461526 

Onderwerp Maatschappelijke agenda Lisse 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 1. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 



burgemeester en wethouders 
besluit 

voorgesteld wordt om: 
De Maatschappelijke agenda Lisse, Leven lang meedoen vast te stellen. 
 
2. Te reageren op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein middels de 
bijgevoegde brief. 

Samenvatting We willen een samenleving waar iedereen er toe doet en aan mee kan doen. De 
gemeente ontwikkelt daarvoor beleid. Zo is er beleid voor werk en inkomen, 
sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), onderwijs, accommodaties etc. De gemeente heeft hiervoor nu separate 
beleidsnota’s. Het college wil overstappen naar een andere vorm van beleid, 
want integraal samenwerken, vernieuwen en duurzame oplossingen zijn 
belangrijk. Deze nieuwe vorm is een integrale maatschappelijke agenda 
gecombineerd met uitvoeringsplannen. De maatschappelijke agenda gaat over 
de visie op meedoen aan de samenleving. De agenda beschrijft wat de 
gemeente wil bereiken om dit te verbeteren. In de volgende fase zullen 
uitvoeringsplannen gemaakt worden; plannen waarin staat wat we gaan doen 
om de doelen uit de maatschappelijke agenda te bereiken. Met deze nieuwe 
vorm van beleid maken en uitvoeren, wil de gemeente bereiken dat 
maatschappelijke opgaven op een meer samenhangende en effectievere manier 
worden aangepakt. Samen met iedereen die hier aan wil bijdragen. Het college 
stelt de raad voor de maatschappelijke agenda vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-212722 - 474280 

Onderwerp Rapportages Jeugd 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief Rapportages jeugd vast te stellen. 
  

Samenvatting Via de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen 
in het gebruik van jeugdhulp. De Jaarrapportage Jeugdhulp 2020 geeft een 
beeld van het regionale jeugdhulpgebruik in Holland Rijnland. Het effect van 
corona is hierin duidelijk merkbaar. Er zijn minder cliënten in zorg dan in 2019. 
Dat komt overeen met het landelijke beeld. Wel is er per cliënt meer ingezet dan 
in 2019. In het algemeen neemt de complexiteit van de jeugdhulp toe. Dat leidt 
ertoe dat het zorglandschap vastloopt. Daarom worden diverse maatregelen 
genomen om dat aan te pakken. 
 
Normaal wordt de Jaarrapportage gelijktijdig met de Monitor Sociaal Domein: 
sturen op jeugdhulp aangeboden. Dat rapport is nu nog niet beschikbaar. Deze 
sturen we nog voor het einde van het jaar apart naar de raad. Er wordt gewerkt 
aan een geautomatiseerd dashboard van de Monitor. Daarmee kan de raad in de 
toekomst eenvoudiger en tijdiger geïnformeerd worden. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209321 - 467881 

Onderwerp Pilot Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts in Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Pilot Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts in Lisse' 
vast te stellen.  

Samenvatting In Lisse is in april 2019 een pilot Praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts 
gestart.  
De pilot POH Jeugd in Lisse was onderdeel van een serie pilots in de regio 
Holland Rijnland die in 2019 en 2020 zijn gestart, als één van de interventies 
van het Regionaal Transformatieplan Jeugd. Aan het JGT is een eenmalige 
subsidie toegekend voor de inzet van een praktijkondersteuner jeugd GGZ als 
pilot. Onderzoeksbureau Rebel monitorde in 2020 negen verschillende pilots met 
een POH Jeugd in Holland Rijnland, waaronder die in Lisse. Eind mei is het 
eindrapport van dit onderzoek opgeleverd. Het college besluit door middel van 
de raadsbrief de gemeenteraad te informeren over het verloop en de 
opbrengsten van de pilot Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts (POH 
Jeugd GGZ), het onderzoeksrapport van Rebel en het vervolg. 



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-169450 - 471770 

Onderwerp Hernieuwen deelnemersovereenkomst SVn 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De hernieuwde deelnemersovereenkomst met Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) aan te gaan. 
2. De facultatieve annexen van de overeenkomst niet te ondertekenen. 

Samenvatting De gemeente Lisse maakt voor het uitvoeren en verstrekken van starters- en 
duurzaamheidsleningen gebruik van de diensten van Stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Om hier ook in de toekomst 
gebruik van te kunnen maken vraagt de SVn aan haar deelnemers om de 
hernieuwde deelnemersovereenkomst aan te gaan. Dit omdat naar eigen zeggen 
de huidige overeenkomst verouderd is en niet meer aansluit bij de huidige tijd. 
De hernieuwde overeenkomst betreft o.a. hernieuwde afspraken over de 
beheerdersvergoeding, privacy bepalingen en nieuwe regels waarbij 
ongelimiteerd rood staan niet meer mogelijk is. Ook zijn er facultatief te tekenen 
annexen toegevoegd. Wanneer deze annexen ondertekend worden, gaat de 
gemeente er mee akkoord om bepaalde handelingen die ter controle worden 
uitgevoerd bij een aanvraag van een lening niet meer uit te voeren. Dit achten 
wij onwenselijk. Besloten wordt om de hernieuwde deelnemersovereenkomst 
met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
aan te gaan, en de facultatieve annexen niet te ondertekenen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210985 - 472347 

Onderwerp Jaarverslag 2020 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde raadsbrief inzake het jaarverslag 2020 van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen.  

Samenvatting De advisering over redelijke eisen van welstand is op grond van de 
Bouwverordening Lisse 2018 opgedragen aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. In de Bouwverordening Lisse 2018 is bepaald dat de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit jaarlijks voor de gemeenteraad een verslag opstelt. 
Het college heeft besloten raadsbrief, waarmee het jaarverslag 2020 van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de raad wordt aangeboden, vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-201184 - 452172 

Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Lisse 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. De Verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Lisse vast te stellen.  

2. Kennis te nemen van de wijzigingen in de toelichting op de Algemene 
Plaatselijke Verordening Lisse. 

Samenvatting Jaarlijks worden er vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
wijzigingen in de model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangebracht. 
In deze wijzigingen is de meest recente wetgeving en jurisprudentie verwerkt. 
Vervolgens komen er ook verzoeken tot wijzigingen die voortkomen uit 
praktijkervaringen van APV-vergunningverlening, de Boa’s en de politie. 
De wijzigingen bevatten bijvoorbeeld onderwerpen/artikelen die op dit moment 
niet in de APV zijn opgenomen maar waaraan vanuit de praktijk wel behoefte 
aan is, of onderwerpen/artikelen die beter, scherper omschreven moeten worden 
zodat dit de uitvoering ten goede komt. Het college heeft besloten om aan de 
raad voor te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de Algemene 



Plaatselijke Verordening Lisse vast te stellen en kennis te nemen van de 
wijzigingen van die APV. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


