BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

15 juni 2021

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-21-177041 - 426099
huurovereenkomst Floralis
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Huurovereenkomst te sluiten met Bioscoopbedrijf Cinema Floralis B.V.,
ingaande op 1 juni 2020 en eindigende op 31 mei 2025.
2. De openstaande vordering huurtegoed ad € 15.000,-- laten vervallen.
3. Onderzoek de gevolgen van de nieuwe Drank- en horecawet in relatie tot de
huurovereenkomst, en pas de huurovereenkomst indien nodig aan aan de
nieuwe wet.

Samenvatting

In 2013 is Floralis verhuurd aan Bioscoopbedrijf Kluft B.V. De huurtermijn in
deze huurovereenkomst is inmiddels verstreken, zodat een nieuwe
huurovereenkomst moet worden gesloten. Over de nieuwe huurovereenkomst is
met huurder, en met Bescal, uitvoerig overleg gepleegd en over de inhoud
daarvan is overeenstemming bereikt. De inhoud van de nieuwe
huurovereenkomst heeft, net als in de oude huurovereenkomst, betrekking op
de bioscoopzaal en op het horecagedeelte waarvan de foyer en het terras deel
uitmaakt. Bij de start van de exploitatie van Floralis in 2013 heeft de huurder
enige maanden last gehad van de aanwezigheid van (op elkaar gestapelde)
containers die pal voor de entree stonden. Ook de bestrating en inrichting van
de openbare weg aan de voorzijde van Floralis waren nog (lang) niet afgerond.
Dat heeft alles bij elkaar enkele maanden geduurd. Hier heeft de huurder last
van gehad omdat Floralis nauwelijks zichtbaar was en de aanblik zeker niet
uitnodigde Floralis te bezoeken, waardoor het exploitatieresultaat negatief werd
beïnvloed. Daarom is het verdedigbaar de openstaande vordering van
huurpenningen ad € 15.000,--, die ontstaan is in de beginperiode 2013/2014, te
laten vervallen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-169105 - 416730
Raadsbrief jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

TM Juridische Zaken
1. de bijgevoegde raadsbrief over het jaarverslag 2020 van de Functionaris
Gegevensbescherming vast te stellen.
De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en
naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de
gemeente en rapporteert jaarlijks over de voortgang op het gebied van privacy
en gerelateerde informatiebeveiligingsacties. In haar jaarverslag meldt de FG
dat de gemeente in 2020 een kleine vooruitgang heeft geboekt om de AVG te
implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. Dit beeld is
zichtbaar bij veel gemeenten in Nederland. Het management blikt in haar reactie
terug op de overgang naar het thuiswerken in 2020 en de acties die
ondernomen zijn om het bewustzijn over de AVG binnen de organisatie te
vergroten. Voor 2022 zijn in de begroting van HLTsamen structureel extra
middelen gevraagd om de onvermijdelijke ontwikkelingen op het gebied van
informatieveiligheid en privacy mogelijk te maken.
Het college besluit de raad te informeren over het jaarverslag 2020 van de

Functionaris Gegevensbescherming.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-193066 - 437896
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 juni 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 juni 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-179513 - 431979
Financiële steun gemeente om gebouwen scouting energieneutraal te maken
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over de 'Financiële
steun gemeente om gebouwen scouting energieneutraal te maken' vast te
stellen.
De fractie van de PvdA heeft aan het college van Lisse schriftelijke vragen
gesteld over de financiële steun van de gemeente om de scouting gebouwen
energieneutraal te maken. Het college van Lisse stelt de beantwoording van
deze schriftelijke vragen vast. De vragen met bijbehorende antwoorden zijn bij
dit voorstel gevoegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161556 - 422791
Maatregelenset i.v.m. de veiligheid op de Greveling en de daar gevestigde
roeivereniging Iris
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
De bijgevoegde raadsbrief inzake de voorgenomen maatregelen t.b.v. het
borgen van de veiligheid op de Greveling vast te stellen.
Sinds 2018 voert de gemeente overleg met de Roeivereniging Iris over de
toenemende vaarbewegingen op de Greveling. De gemeente heeft met de
roeivereniging een aantal maatregelen besproken, die de veiligheid moeten
borgen. Onder meer heeft de gemeente het Instituut voor Fysieke Veiligheid
opdracht gegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de veiligheid op de
Greveling. Verder heeft de roeivereniging bij de gemeente Lisse een verzoek
gedaan om de dijk ter hoogte van Kruishoorn te verleggen. Dit om de
doorvaartbreedte aldaar te verbeteren. In de raadsbrief die het college heeft
besloten, wordt ingegaan op het maatregelenpakket dat met de roeivereniging is
besproken.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-178745 - 430784
Financiële impact corona 1e kwartaal 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
De bijgevoegde raadsbrief "Financiële impact corona 1e kwartaal 2021" vast te

burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Besluit

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

Besluit

stellen.
Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is er veel veranderd in de
wereld. De maatschappelijke en economische gevolgen van de daaropvolgende
crisis zijn groot en verstrekkend. De lange termijneffecten van de Covid-19 crisis
blijven onduidelijk en sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en de
maatregelen die daarbij moeten worden getroffen. In de raadsbrief worden de
hogere financiële uitgaven en gemiste inkomsten van de gemeente Lisse en
HLTsamen in het 1e kwartaal 2021 nader toegelicht. De peildatum voor deze
monitor is gebaseerd op de data die bekend zijn op 31 maart 2021. In de
monitor worden de effecten toegelicht die zich tot deze datum hebben voor
gedaan. Daarnaast komen de steunpakketten vanuit Lisse en het Rijk aan bod.
Ook de impact van de Covid-19 crisis op de inwoners van Lisse aan de hand van
de aangeboden steunpakketten nader toegelicht.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-177568 - 427611
Veiligheidsjaarplan maart 2021 - maart 2022
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Toezicht en Handhaving
1. Het Veiligheidsjaarplan Lisse maart 2021 - maart 2022 vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het 'Veiligheidsjaarplan Lisse maart 2021 maart 2022' vast te stellen.
In december 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 (IVB)
vastgesteld. Het IVB Lisse is een strategisch veiligheidsplan dat is vastgesteld
door de gemeenteraad voor vier jaar. Het bevat onze visie, strategische
uitgangspunten, prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak. Uit de 13
veiligheidsthema's die allemaal aandacht verdienen, zijn er vijf geselecteerd. De
komende jaren gaan we inzetten op ondermijning, (woon)overlast en
maatschappelijke onrust, cybercrime, jeugd en veiligheid en verkeersveiligheid.
Op basis van het IVB wordt per jaar een uitvoeringsprogramma vastgesteld door
het college, het Veiligheidsjaarplan (VJP). In voorliggend VJP Lisse maart 2021 maart 2022 worden de prioriteiten uit het IVB 2020 - 2023 verder
geconcretiseerd in doelstellingen en acties/maatregelen. Het college heeft
besloten het Veiligheidsjaarplan Lisse maart 2021 - maart 2022 vast te stellen
en de raad middels een raadsbrief hieromtrent te informeren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-176770 - 425614
(L) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
in te stemmen met de adviezen (bijlage 1) over de agendapunten van de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) d.d. 16 juni 2021.
Op 16 juni 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. De ALV maakt deel uit van het online
VNG Jaarcongres 2021. Op de agenda staan onder andere voorstellen rond de
uitvoering van eerdere door de gemeenten ingediende moties, de kadernota
2022 en het contributievoorstel. Daarnaast komt de stand van zaken aan de
orde over de uitvoering van het klimaatakkoord, de herijking van het
gemeentefonds en het onderzoek naar de kosten voor jeugdzorg. Ook de VNGinzet bij kabinetsformatie komt aan de orde en tot slot adviseert het VNG
bestuur de gemeenten om de motie van de gemeenten Zoetermeer “Zonder geld
geen gemeenten” (initiatief Raden in Verzet) te ondersteunen. In deze motie,
die ondersteunt wordt door de gemeente Lisse wordt er onder andere op
aangedrongen dat de VNG zich bij de rijksoverheid voor inzet dat de gemeenten
structureel over voldoende middelen kunnen beschikken voor hun taken. Het
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over deze ALV.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

