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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-21-171511 - 487857 

Onderwerp Herinrichting Spekkelaan 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. in te stemmen met de uitvoering van de herinrichting Spekkelaan ter 
verbetering verkeersveiligheid en geschikt maken als 
erftoegangsweg, zoals de Spekkelaan oorspronkelijk is bedoeld; 

2. Een krediet beschikbaar te stellen van €473.000,-- voor de 
herinrichting van de Spekkelaan; 

3. In te stemmen met de volgende financiële dekking: 

 een subsidie van € 18.000,--; 
 een verlaging van bestaande kredieten voor een totaal van € 

455.000,-- 

      4. De begrotingswijziging R301 vast te stellen. 

Samenvatting De nieuwbouw van de Ter Speckehal en accommodatie van FC Lisse is 
momenteel vol in uitvoering. De bouw verloopt in fases. Recent is de sporthal 
opgeleverd (fase 1) en medio 2022 zal de nieuwbouw als geheel klaar zijn en zal 
de huidige kantine van FC Lisse worden gesloopt (fase 2 en 3). Vanaf dat 
moment zal de parkeerplaats en het omliggende terrein heringericht moeten 
worden, waarbij we de reconstructie van de Spekkelaan willen meenemen. De 
reconstructie van de Spekkelaan is zeer gewenst vanwege de huidige 
onoverzichtelijke verkeerssituatie op diverse (knoop)punten en de vele 
verschillende verkeersstromen die door elkaar heen lopen. 
 
De noodzaak voor reconstructie wordt nog groter als men bedenkt dat de 
nieuwe sporthal (Ter Speckehal) in de nabije toekomst voor bewegingsonderwijs 
wordt ingezet. Daardoor zijn er met name ook overdag grotere aantallen jonge 
weggebruikers, die zich op een veilige manier van en naar het sportpark moeten 
kunnen bewegen. De reconstructie betekent (op hoofdlijnen) dat: 
- de voorrangssituatie bij de entree van de Spekkellaan duidelijker wordt 
(momenteel rijden fietsers en auto's daar door elkaar heen); 
- verkeersdrempels worden aangebracht ter vervanging van de obstakels die er 
nu zijn (uitgangspunt 30 km/hr); 
- inritconstructies worden aangepast; 
- de gedoogstrook bij Hisalis wordt heringericht; 
- de oversteekbaarheid voor voetgangers van en naar het parkeerterrein veiliger 
wordt; 
- de mogelijkheid van het aanbrengen van een trottoir onder het viaduct wordt 
onderzocht. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om voor de reconstructie van de Spekkelaan 
middelen beschikbaar te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224806 - 495310 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Lisse 7 december 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W Lisse d.d. 7 december 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171511 - 408817 

Onderwerp Herinrichting openbare ruimte Ter Specke 

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 toelichting op het college- en raadsvoorstel 
'herinrichting openbare ruimte sportpark Ter Specke'.  
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. in te stemmen met de uitvoering van de minimaal benodigde 
werkzaamheden conform onderdeel A in de memo "Herinrichting 
Openbare Ruimte Sportpark Ter Specke en omgeving" d.d. 12 oktober 
2021; 

2. in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden conform 
onderdeel B in de memo "Herinrichting Openbare Ruimte Sportpark 
Ter Specke en omgeving" d.d. 12 oktober 2021; 

3. in te stemmen met de uitvoering van de volgende werkzaamheden 
conform onderdeel C in de memo "Herinrichting Openbare Ruimte 
Sportpark Ter Specke en omgeving" d.d. 12 oktober 2021 
* het toevoegen van een verkeersremmend looppad op de 
parkeerplaats; 
* verbreden van de onderdoorgang van het viaduct onder de 
wielerbaan; 
* realiseren van voorzieningen voor min. 10 laadpalen (duurzame 
mobiliteit); 
* realiseren van grasparkeerplaatsen (water- en klimaatadaptatie); 
* aanleggen van nieuwe hemelwaterafvoer / riolering (water- en 
klimaatadaptatie); 
* de mogelijkheden van solarparking verder te verkennen binnen een 
op te richten energiecooperatie; 

4. een aanvullend krediet van €260.000,- - ter beschikking te stellen 
voor de trainingshal Ter Specke verkeersmaatregelen en parkeren 

5. Een krediet beschikbaar te stellen van €435.000,-- voor de 
'herinrichting van het terrein en parkeerplaats Ter Specke' 

6. Een krediet beschikbaar te stellen van €427.500,- voor een 'duurzaam 
veilige inrichting buitenruimte Ter Specke; 

7. In te stemmen de voorgestelde dekking, zoals vermeld in de 
bijgevoegde memo "Herinrichting Openbare Ruimte Sportpark Ter 
Specke en omgeving" d.d. 12 oktober 2021 
* een verlaging van bestaande kredieten voor een totaal van € 
537.500,-; 
* en het opnemen van een structureel extra kapitaallast van € 29.025 
in de kadernota 2023. 

8. De begrotingswijziging R302 vast te stellen. 

Samenvatting De nieuwbouw van de Ter Speckehal en accommodatie van FC Lisse is 
momenteel vol in uitvoering. De bouw verloopt in fases. Deze zomer zal de 
sporthal worden opgeleverd (fase 1) en medio 2022 zal de nieuwbouw als geheel 
klaar zijn en zal de huidige kantine van FC Lisse worden gesloopt (fase 2 en 3). 
Vanaf dat moment zal de parkeerplaats en het omliggende terrein heringericht 
moeten worden. Op deze manier wordt het Ter Specketerrein in brede zin 
duurzaam (veilig) opgeknapt ten gunste van alle verenigingen en andere 
gebruikers van het sportpark. 
 
In de achterliggende periode is voor de herinrichting van sportpark Ter Specke 
een plan uitgewerkt, dat bestaat uit drie onderdelen: 
- A. fatsoeneren en aanhelen van het parkeerterrein (onderdeel A); 
- B. het terrein volledig opnieuw herinrichten en opwaarderen (onderdeel B); 
- C. aanvullende keuze-opties (duurzaam veilig), zijnde:  

 realiseren van een verkeersremmend looppad op de parkeerplaats; 
 verbreden van de onderdoorgang van het viaduct (wielerbaan); 
 voorzieningen op te nemen voor laadpalen; 
 grasparkeerplaatsen te realiseren; 
 nieuwe hemelwaterafvoer te realiseren op het terrein; 
 de mogelijkheden van solarparking op de parkeerplaats van sportpark 

Ter Specke binnen een op te richten energiecooperatie verder te 
verkennen 

Aan de raad wordt gevraagd om voor de hierboven genoemde ingrepen 
middelen beschikbaar te stellen. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-222189 - 490303 

Onderwerp Subsidieregeling peuteropvang en VE Lisse 2022 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De subsidieregeling peuteropvang en VE Lisse 2022 vast te stellen. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
 
1. De verordening peuteropvang (ISD) gemeente Lisse 2012 in te trekken. 

Samenvatting De gemeente Lisse biedt betaalbare peuteropvang plekken aan, aan gezinnen 
die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor de kinderen die 
iets extra's nodig hebben is er voorschoolse educatie beschikbaar. Dit heeft de 
gemeente Lisse geregeld in haar onderwijskansenbeleid en dit wordt ook al een 
aantal jaar zo uitgevoerd. Er is echter behoefte om een en ander duidelijk vast 
te leggen in een subsidieregeling, zodat voor iedereen duidelijk is wat de 
subsidiemogelijkheden zijn. 
De subsidie afspraken worden nu vastgelegd in een subsidieregeling 
peuteropvang en VE Lisse. Ook de nieuwe wettelijke eisen zijn hierin 
meegenomen. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten namelijk verplicht om 
hbo-geschoolde medewerkers in te zetten in de voorschoolse educatie. In de 
gemeente Lisse vergoed de kosten hiervoor door middel van het verstrekken 
van een subsidie. Deze extra subsidiemogelijkheid is verwerkt in de nieuwe 
subsidieregeling peuteropvang en VE Lisse 2022. De verordening peuteropvang 
(ISD) gemeente Lisse 2012 is daarmee niet meer nodig. Voorgesteld wordt om 
de subsidieregeling peuteropvang en VE Lisse vast te stellen en de verordening 
door de gemeenteraad te laten intrekken.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-224131 - 494237 

Onderwerp Herbenoeming directeur en Raad van Toezicht Economic Board Duin- en 
Bollenstreek (EBDB) 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op voordracht van het bestuurlijk overleg Economie Duin- en Bollenstreek de 
volgende personen te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de 
Economic Board Duin- en Bollenstreek: 
  
J.J.J. Vranken, P.E.M. Timmerman, W.J.A. Verkleij, burgemeester van gemeente 
Noordwijk, A. van Erk, burgemeester van gemeente Hillegom, M.W. 
Beijersbergen, voorzitter. 
  
De benoeming is voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. 
  
2. Op voordracht van de Economic Board de volgende persoon te benoemen in 
de Economic Board Duin- en Bollenstreek: 
R. L. Flinkerbusch, programmadirecteur. De benoeming is voor de periode van 
19 juni 2022 tot 18 juni 2026. 

Samenvatting In november  2021 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten in EBDB 
besloten om in 2022 een transitiejaar in te gaan en de samenwerking met de 
EBDB opnieuw aan te gaan. Vooruitlopend op nog komende besluiten hierover, 
hebben zij al een financiële garantstelling afgegeven voor de EBDB. De huidige 
benoemingstermijnen van de leden van de raad van toezicht lopen echter eind 
van dit jaar af. Van de directeur-bestuurder loopt dit af op 18 juni 2022.  Om de 
werkzaamheden voor de EBDB in 2022 te kunnen blijven doen is het nodig om in 
de openvallende posities weer leden te benoemen. Dit recht om te benoemen is 
volgens de oprichtingsakte bij de deelnemende gemeenten neergelegd. De 
wethouders van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk hebben hiervoor een voordracht gedaan. Deze houdt in dat vijf van de 
bestaande leden van de raad van toezicht worden herbenoemd en de huidige 
directeur-bestuurder.  Het college heeft besloten op voordracht van het 
bestuurlijk overleg Economie Duin- en Bollenstreek de volgende personen te 
benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de Economic Board Duin- en 
Bollenstreek: J.J.J. Vranken, P.E.M. Timmerman, W.J.A. Verkleij, burgemeester 
van gemeente Noordwijk, A. van Erk, burgemeester van gemeente Hillegom, 
M.W. Beijersbergen, voorzitter. De benoeming is voor de periode van 1 januari 
2022 tot 31 december 2025. Teven heeft het college besloten op voordracht van 
de Economic Board de volgende persoon te benoemen in de Economic Board 
Duin- en Bollenstreek: R. L. Flinkerbusch, programmadirecteur. De benoeming is 



voor de periode van 19 juni 2022 tot 18 juni 2026. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223555 - 493985 

Onderwerp Beantwoording raadsvragen n.a.v. wijziging van de APV 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De raadsbrief inzake raadsvragen APV vast te stellen. 

Samenvatting Op 17 november 2021 is de tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening behandeld in de commissie Maatschappij en Financïen. Tijdens deze 
behandeling zijn er door de commissieleden enkele vragen gesteld. Besloten is 
om de raad te informeren over de antwoorden met een raadsbrief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001208 - 493837 

Onderwerp Vaststellen inspraakreactienota Nieuw Trompenburg 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De inspraakreactienota Nieuw Trompenburg vast te stellen. 

Samenvatting Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Trompenburg dat 
ter inzage gelegen heeft, zijn er verschillende inspraakreacties ontvangen. In 
een groot deel van deze reacties kwam de verkeerssituatie op de Achterweg en 
de Vuursteeglaan aan bod. Deze inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot 
het uitvoeren van een parkeer- en verkeersonderzoek naar het gebied 
Achterweg – Trompenburg – Vuursteeglaan. Op 7 september jl. is dit 
verkeersonderzoek aangeboden. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat 
maatregelen noodzakelijk zijn om conflictsituaties te voorkomen en daarom zijn 
er verschillende denk-/oplossingsrichtingen uitgewerkt. Inmiddels is één van 
deze oplossingen besproken met de ontwikkelaar en wordt het 
ontwerpbestemmingsplan hierop aangepast. Nu er een oplossing is, kunnen de 
inspraakreacties beantwoord worden. Omwonenden stellen het op prijs deze 
reactie z.s.m. te ontvangen. Besloten wordt om de inspraakreactienota vast te 
stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164958 - 484032 

Onderwerp Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp vast 
te stellen. 

Samenvatting Via de raadsbrief informeren wij de gemeenteraad over de ontwikkelingen in het 
gebruik van jeugdhulp. De Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp geeft 
een beeld van het jeugdhulpgebruik in Lisse, over de periodes 2019, 2020 en 
2021. 
 
Het aantal jeugdigen in jeugdhulp is iets toegenomen in de eerste helft van 
2021. De kosten zijn echter sterker toegenomen. De toename van kosten past 
bij het regionale beeld. Voor deze stijging zijn verschillende oorzaken, 
waaronder indexatie, langere trajecten, complexere casuïstiek, stagnatie van 
doorstroom door cliëntenstops en toename van casussen bij het expertteam 
(overwegend duurdere zorg). De langere trajecten zijn deels een neveneffect 
van corona(maatregelen). De cliënttevredenheid over jeugdhulp in Lisse is 
toegenomen.  



 
Dit is het eerste rapport uit het geautomatiseerde dashboard, dat is opgezet 
vanuit het programma Data gedreven sturen. Daarmee kunnen we de raad 
eenvoudiger en tijdiger informeren. De Monitor Sociaal Domein: Sturen op 
jeugdhulp gaat twee keer per jaar naar de raad (in maart en september). 
Daarnaast krijgt de raad twee keer per jaar een (half)jaarrapportage van TWO 
Jeugdhulp (in juni en oktober). Daarmee informeren wij de raad voortaan dus 
vier keer per jaar over jeugdhulp.  
 
Het college heeft besloten de raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op 
jeugdhulp vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223638 - 493067 

Onderwerp MKB-deal Transitieloket Duin-en Bollenstreek - energietransitie 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Wij stellen voor de definitieve deelname van de gemeente aan de MKB-deal voor 
het opzetten van een regionaal werkend Transitieloket Duin- en Bollenstreek te 
bekrachtigen. 

Samenvatting De gemeente heeft samen met de provincie, buurgemeenten en 
vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties een zogeheten MKB-deal 
opgesteld met als doel bedrijven beter te helpen met de energietransitie. 
Ondernemers hebben enerzijds te maken met steeds meer wet- en regelgeving, 
en anderzijds zijn er ook subsidies en andere financiële instrumenten die 
ondernemers kunnen helpen met het nemen van maatregelen. Doel van het 
transitieloket, dat door de gemeenten zal worden opgezet, is om ondernemers te 
helpen beter hun weg te vinden in de energietransitie. De provincie ondersteunt 
deze aanpak in 2022 en 2023 met een subsidie van € 200.000. Het college heeft 
besloten deelname aan deze samenwerking te bekrachtigen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171511 - 492582 

Onderwerp Voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden herinrichting openbare ruimte 
Ter Specke - fase 1 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgesloten raadsbrief 'Fase 1 uitvoeringswerkzaamheden herinrichting 
openbare ruimte Ter Specke' vast te stellen en voor te leggen aan de raad. 

Samenvatting Komende zomer zal de nieuwbouw op sportpark Ter Specke in zijn geheel zijn 
afgerond. De sporthal is nu al opgeleverd en in gebruik genomen. De 
accommodatie van FC Lisse is naar verwachting rond de bouwvak 2022 
gereed. Het terrein rondom de nieuwbouw is nu ingericht als bouwplaats en op 
veel plaatsen opgebroken en ontgraven. Daarnaast heeft de aannemer een 
tijdelijke weg aangelegd voor alle benodigde bouwstromen. Vanzelfsprekend 
moet dit terrein als geheel opnieuw worden ingericht en worden voorzien van 
nieuwe bestrating en nieuwe beplanting. 
 
Om er zeker van te zijn dat de terreinwerkzaamheden die direct grenzen aan de 
nieuwbouw (die deel uitmaken van het grotere geheel waarvoor separaat 
raadsvoorstellen worden voorgelegd) uitgevoerd kunnen worden zodra de 
nieuwbouw is opgeleverd, wordt voor deze werkzaamheden nu al een plan 
uitgewerkt en wordt de uitvoering voorbereid. Dit betreft ‘fase 1 herinrichting 
openbare ruimte Ter Specke’. Deze werkzaamheden worden voorbereid en 
uitgevoerd in samenwerking met Rodewijk ingenieursbureau en AHCO weg- en 
waterbouw BV, beide uit Lisse. 
 
In de raadsbrief wordt het voorbereidings- en uitvoeringsproces verder 
uiteengezet en toegelicht. Het college heeft besloten om deze raadsbrief vast te 
stellen en voor te leggen aan de raad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174345 - 491929 



Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Lindenhof 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, 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. Het bestemmingsplan "Lindenhof" met identificatiecode 
NL.IMRO.0553.bpdorpLindenhof-vax1 vast te stellen  
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Samenvatting Op 5 oktober 2021 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan 
Lindenhof Lisse middels de coördinatieregeling in procedure te brengen. Het 
bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming voor 6 vrijstaande woningen 
met bijbehorende voorzieningen.  
Naast het ontwerpbestemmingsplan lag ook de ontwerpomgevingsvergunning en 
een ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage.  
Van 13 oktober 2021 tot en met 23 november 2021 hebben de ontwerpbesluiten 
ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Besloten 
wordt om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Lindenhof Lisse 
vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


