BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

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

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-22-239550 - 520958
Aanbiedingsbrief uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek

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
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

TM Strategie en Projecten
In te stemmen met de inhoud van de brief aan het college van gedeputeerde
staten van Zuid-Holland waarbij de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek
wordt aangeboden.
De uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek wordt aangeboden aan het college
van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Dit voorstel behelst de instemming
van de begeleidende aanbiedingsbrief.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-197159 - 490512
Waarderingsspeld mevrouw Poppering
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM WMO en Participatie
De waarderingsspeld toe te kennen aan mevrouw Coby van Poppering-Lindhout.
Vanuit DSV-verzorgdleven locatie Rustoord heeft mevrouw Groeneveld een
aanvraag ingediend voor het toekennen van de Waarderingssspeld aan mevrouw
Coby Poppering op basis van haar grote langdurige inzet voor de clienten van
Rustoord. Ze besteed heel veel vrije tijd aan de organisatie DSV, lokatie
Rustoord. Ze is vrolijk, enthousiast en ontlast het zorgpersoneel door veel werk
uit handen te nemen. Ze assisteert ook bij culinaire activiteiten zoals het maken
van lekkere traktaties, maar draait ook haar hand niet om voor klussen waar
anderen niet aan toekomen. Denk aan het schoonmaken van de keuken, kasten.
Ze komt helpen bij de open tafel (waarbij 20 cliënten een warme maaltijd
krijgen, ze is regelaar voor het zoeken voor chauffeurs voor de DSV bus. Ze
komt meerdere keren per week naar de locatie om haar hulp aan te bieden.
Daarnaast is zo ook actief bij de Kringloop Lisse Woord en Daad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-222290 - 490378
Steigerbeleid Greveling, Turfstekerskade
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. Het steigerbeleid Greveling, Turfstekerskade, als aanvulling op het bestaande
'Kruimelbeleid' 1e herziening, gemeente Lisse juni 2011, vast te stellen.
2. Af te zien van het verlenen van inspraak, zoals bedoeld in de
inspraakverordening Lisse 2005, tegen deze aanvulling op het bestaande beleid.
Op 16 november 2021 is de Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik van de
Greveling vastgesteld. In deze routekaart staat een aantal maatregelen die

ervoor moeten zorgen dat er een goede en veilige doorvaart op de Greveling is.
Een van deze maatregelen betreft het vaststellen van het steigerbeleid. Dit
steigerbeleid wordt toegevoegd aan het bestaande Kruimelbeleid. Besloten
wordt om het steigerbeleid Greveling, Turfstekerskade, als aanvulling op het
'Kruimelbeleid' 1e herziening, gemeente Lisse juni 2011, vast te stellen. Tevens
is besloten af te zien van het verlenen van inspraak, zoals bedoeld in de
inspraakverordening Lisse 2005, tegen deze aanvulling op het bestaande beleid.

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-219287 - 485090
Verevening sociale woningbouw Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Lisse vast te stellen;
2. Het vereveningsarrangement (sociale) woningbouw, zoals door de
gemeenteraad op 26 april 2012 is vastgesteld, in te trekken;
3. De bestemmingsreserve vereveningfonds sociale woningbouw in te stellen.
De gemeente heeft in het woonprogramma het programmatische doel
opgenomen dat 25% van de nieuw te bouwen woningen sociale huur is. Niet bij
alle projecten van 5 of meer woningen wordt aan dat doel voldaan. Een
vereveningsfonds is een regeling waarbij ontwikkelaars die dat doel niet halen
een bijdrage storten in het vereveningsfonds. Per niet-gebouwde sociale
huurwoning wordt een bedrag gestort in het vereveningfonds. Toegelaten
instellingen (corporaties) kunnen een bijdrage krijgen uit het vereveningsfonds
om elders in Lisse sociale huurwoningen te realiseren. Op deze manier levert elk
project van 5 of meer woningen een bijdrage aan het doel van 25% sociale
huur. De verordening komt ter vervanging van het vereveningsarrangement
(sociale) woningbouw zoals dat op 26 april 2012 is vastgesteld. Uit externe
evaluatie blijkt dit arrangement slechts beperkt bij te dragen aan de realisatie
van sociale huurwoningen. De verwachting is dat dit ook voor de komende jaren
blijft gelden, daarom wordt het arrangement afgeschaft via een
sterfhuisconstructie. De door initiatiefnemers opgebouwde vereveningsrechten
uit het vereveningsarrangement worden gerespecteerd, deze mogen zij blijven
inzetten om in projecten een tekort aan sociale huurwoningen te verevenen. De
inzetbaarheid van deze bestaande vereveningsrechten is in de nieuwe
verordening vastgelegd. Besloten wordt om aan de raad voor te stellen de
Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Lisse vast te stellen, het
vereveningsarrangement (sociale) woningbouw zoals vastgesteld op 26 april
2012 in te trekken en een bestemmingsreserve vereveningfonds sociale
woningbouw in te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-238881 - 519626
Kadernota 2023 HLTsamen
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 HLTsamen en deze
opiniërend in het college te bespreken;
2. De gemeentesecretaris te mandateren om de reactie van het college
in te brengen in de voorbereiding van de begroting 2023 HLTsamen.
Het college heeft de kadernota opiniërend besproken en geeft haar feedback
mee aan de gemeentesecretaris ten behoeve van het opstellen van de begroting
2023 HLTsamen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-234570 - 519576
informeren raad ontwikkeling Heereweg 455C
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Planvorming
1. De bijgevoegde raadsbrief over de ontwikkeling aan de Heereweg 455C vast
te stellen.
Voor de ontwikkeling aan de Heereweg 455C is het college een anterieure
overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar. Op deze locatie wordt de
voormalige drinkwaterberging geschikt gemaakt voor vijf appartementen. Het
college besluit de raadsbrief over de ontwikkeling aan de Heereweg 455C vast te
stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-238395 - 519420
Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Lisse van 8 maart 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B en W van 8 maart 2022 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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-236910 - 516211
Bestuursopdracht onderzoek samenwerking belasting (stop)
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. Kennis nemen van het stoppen van het project onderzoek
samenwerking belastingen met Gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek en Kennemerland Zuid (GBKZ);
2. Raadsbrief Stopzetten onderzoek samenwerking belastingen met
GBKZ vast te stellen.
Het onderzoek naar samenwerking tussen de twee samenwerkingsverbanden op
het gebied van belastingen, Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek (gemeenten
Teylingen, Noordwijk en Lisse) en Gemeentelijke Belastingen Kennemerland
Zuid (gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, hierna GBKZ), wordt
stop gezet. GBKZ heeft aangegeven het onderzoek niet voort te willen zetten.
Het college heeft hiervan kennisgenomen en heeft besloten de raad hierover te
informeren.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-238301 - 518685
Decembercirculaire/ Voor Ieder 1
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Extra subsidie te verlenen van € 29.694,- in 2022 aan Voor ieder 1, door inzet
van de middelen uit de decembercirculaire 2021;
2. De financiële consequenties mee te nemen in de 1e voortgangsrapportage
2022 en Kadernota 2023.

Samenvatting

Voor ieder 1 heeft voor 2022 € 29.694,- minder subsidie gekregen dan zij
aangevraagd hebben. Dit heeft voor hen gevolgen. Als de subsidie niet
opgehoogd wordt, kunnen zij personele contracten niet verlengen. In de
decembercirculaire zitten middelen voor de salariskosten Wmo en Jeugdhulp
waarmee de subsidie aan Voor Ieder 1 opgehoogd kan worden. Het geld uit de
decembercirculaire hoeft niet per se op deze manier te worden besteed, het gaat
om een algemene uitkering. Het geld zou anders kunnen worden ingezet. Het
advies is wel de middelen aan dit doel te besteden omdat Voor ieder 1 zonder
deze middelen qua personeel zal moeten inkrimpen. Dit zou leiden tot nog meer
werkdruk en (langere) wachtlijsten voor inwoners. In dit voorstel wordt
voorgesteld de salarislasten Jeugdhulp uit de decembercirculaire (gedeeltelijk) in
te zetten voor het ophogen van de subsidie met € 29.694,- aan Voor ieder 1.

Hiermee kan Voor ieder 1 goede hulp en ondersteuning bieden aan inwoners,
vanuit een duurzaam team. Het college besluit extra subsidie te verlenen in
2022 aan Voor ieder 1, door inzet van de middelen uit de decembercirculaire
2021 en de financiële consequenties mee te nemen in de
1e voortgangsrapportage 2022 en Kadernota 2023.
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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-238182 - 518666
Bestuurlijke reactie Quickscan Informatiebeveiliging
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Juridische Zaken
1) Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie, de Quickscan
Informatiebeveiliging Lisse.
2) De bestuurlijke reactie op de rapportage vast te stellen.
3) Kennis te nemen van het actieplan informatiebeveiliging 2022
4) Door middel van bijgevoegde brief de bestuurlijke reactie en het onderzoek
beschikbaar te stellen aan de Rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie heeft met een Quickscan onderzocht of gemeente
Lisse de risico’s van Informatieveiligheid voldoende in beeld heeft of dat
verbeteringen nodig zijn. In februari bood de rekenkamercommissie het rapport
aan bij het college van Lisse. Met dit collegevoorstel onderschrijft het college de
bevindingen en aanbevelingen. Tegelijkertijd is het college verheugd met de
ontwikkeling die HLTsamen doormaakt: van niveau 1 in 2020 via een actieplan
richting het begin van niveau 3 eind 2022. Tal van actiepunten worden reeds
uitgevoerd om de meest urgente zaken goed op te pakken en de weerbaarheid
van HLTsamen te versterken.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-235407 - 514476
Didam arrest i.r.t. verkoop grond Frans Halsstraat 6 te Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De gronden aan de Frans Halsstraat 6 in Lisse in principe 1-op-1 te
verkopen aan Woonstichting Stek.
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 Frans Halsstraat 6
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 Woonstichting Stek steekhoudend
kunnen motiveren en met een publicatie voldaan kan worden aan
de uitzonderingsmogelijkheid zoals genoemd in het arrest. Besloten wordt om
het voornemen en de motivering om de gronden aan Woonstichting Stek te
verkopen te publiceren.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-237960 - 518129

Onderwerp

Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG

Portefeuillehouder

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

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Planvorming
1. In te stemmen met de Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG.
2. In te stemmen met het mandateren van het bestuurlijk
opdrachtgeverschap aan de voorzitter van het BO Ruimte als
initiatiefnemer van deze evaluatie.
3. Het overleg van secretarissen van de gemeenten ambtelijk invulling
en opdracht te geven (als werkinstructie zonder rechtsgevolg) aan de
programmaorganisatie i.o. voor het aanvragen van een offerte en

onderzoeksvoorstel bij drie externe partijen.
4. In te stemmen met de verdeling van de kosten met 1/5 deel per
gemeente welke €18.000 zullen bedragen.
5. Bijgevoegde raadsbrief inzake de Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG
vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

In de Uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda Ruimte is de evaluatie en
actualisatie ISG naar een Duurzame Greenport opgenomen als topprioriteit.
Portefeuillehouders en aandeelhouders hebben aangegeven een bestuurlijke
opdracht op te willen stellen voor een gezamenlijke evaluatie van de ISG 2016.
Dit is mede ingegeven door de acties van de raadswerkgroep ISG/GOM van
Teylingen en de raadsbrief, die BO Ruimte en AVA naar aanleiding hiervan
hebben verstuurd aan alle raden in de Duin- en Bollenstreek.
Deze bestuurlijke opdracht gaat alleen over de evaluatie. De actualisatie van de
ISG naar een Programma Duurzame Greenport wordt een apart in de tijd
volgend traject.
Het college besluit in te stemmen met de Bestuurlijke Opdracht Evaluatie ISG en
met het mandateren van het bestuurlijk opdrachtgeverschap aan de voorzitter
van het BO Ruimte als initiatiefnemer van deze evaluatie. Daarnaast besluit het
college het overleg van secretarissen van de gemeenten ambtelijk invulling en
opdracht te geven (als werkinstructie zonder rechtsgevolg) aan de
programmaorganisatie i.o. voor het aanvragen van een offerte en
onderzoeksvoorstel bij drie externe partijen. Er wordt tevens ingestemd met de
verdeling van de kosten met 1/5 deel per gemeente en hiervoor € 18.000
beschikbaar te stellen. De raadsbrief hieromtrent wordt vastgesteld en aan de
raad ter informatie aangeboden.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

