BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

16 november 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

Z-21-220419 - 487034
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd. 9 november 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W dd. 9 november 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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-216564 - 481584
Beantwoording schriftelijke raadsvraag Vivaldistraat
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
1. de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van Nieuw
Lisse over de ontwikkeling aan de Vivaldistraat 2 van 20 oktober 2021 vast te
stellen.
Door de raadsfractie Nieuw Lisse zijn schriftelijke vragen gesteld over de bouw
van appartementen aan de Vivaldistraat 2. Op deze locatie bevindt zich nu
bloembinderij Van der Hulst en het is gelegen naast de gemeentelijke
accommodatie 't Poelhuys. Besloten wordt om de bijgevoegde beantwoording
van schriftelijke vragen van Nieuw Lisse over de ontwikkeling aan de
Vivaldistraat 2 vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-194207 - 480993
Veiligheidsroutekaart Roeien op de Greveling n.a.v. IFV-rapport;
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. een Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik van de Greveling vast te stellen op
basis van het rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
2. de maatregelenset uit de Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik op de
Greveling met prioriteit voort te zetten
3. de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen, die de raad in kennis stelt van het
collegestandpunt op het veiligheidsrapport
4. kennis te nemen van de reactie van roeivereniging Iris op het rapport van het
IFV

Het onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid op de Greveling is afgerond.
Eerste helft 2021 vond een opeenvolgend aantal gesprekken met de
roeivereniging plaats over de veiligheid. Iris maakt zich zorgen over het
toenemende vaarverkeer in het algemeen en de ontwikkeling van de

Turfstekerskade (Kruishoorn) in het bijzonder. Dit was voor het college
aanleiding om een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid op de Greveling te
doen uitvoeren. Het onderzoek is verricht door het Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV). Het Instituut concludeert dat met de huidige roei-intensiteit en een
vaarwegbreedte van 15,4 meter het mogelijk moet zijn veilig te roeien, rekening
houdend met een set maatregelen die het Instituut adviseert aan gemeente en
roeivereniging. In de tussentijd was de gemeente reeds gestart met de
uitvoering van de aanbevolen maatregelen. Deze maatregelen worden
geformaliseerd in een Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik van de Greveling.
Besloten wordt om de Veiligheidsroutekaart vast te stellen, de uitvoering van de
maatregelenset voort te zetten en de raadsbrief vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-220134 - 486362
Beantwoording raadsvragen ja-ja sticker
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen
gesteld door de SGP/CU op 21 oktober 2021 over het uitvoeren van de
motie "minder afval door ja/ja sticker" vast te stellen.

Samenvatting

Op 21 oktober 2021 heeft de SGP/CU schriftelijke vragen gesteld aan het college
van B&W over het uitvoeren van de motie "minder afval door de ja/ja-sticker".
Het college besluit de beantwoording vast te stellen en te versturen aan de raad.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-105679 - 485964
HOV Lisse: vaststellen voorkeursvariant Sportlaan, opstarten VO-fase en
bestemmingsplanprocedure en vaststellen raadsbrief
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De voorkeursoplossing voor de inpassing van de HOV-corridor
Noordwijk-Schiphol in De Waterkanten, zoals beschreven in de
bijgevoegde rapportage “Inpassing HOV in de Waterkanten” vast te
stellen.
2. De bijgevoegde inspraaknota, waarin opgenomen de inspraakreacties
op de aan de omgeving voorgelegde voorkeursoplossing inclusief
beantwoording, vast te stellen en na vaststelling te publiceren.
3. De Voorlopig Ontwerpfase (VO-fase) op te starten voor de
maatregelen ten behoeve van de HOV-corridor in Lisse, zowel voor de
aanpassingen in de Waterkanten als voor de aanpassingen op het
bestaande wegennet.
4. De ruimtelijke procedure, in de vorm van een wijziging van het
bestemmingsplan, op te starten, voor de inpassing van de HOVcorridor in De Waterkanten.
5. De bijgevoegde raadsbrief met als onderwerp “stand van zaken
project Hoogwaardig Openbaar Vervoer” vast te stellen.

Samenvatting

De gemeente Lisse werkt samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland, de
gemeenten Noordwijk, Teylingen en Haarlemmermeer en de regio’s Holland
Rijnland en Vervoerregio Amsterdam aan de invoering van de HOV-corridor
Noordwijk-Schiphol. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan het wegennet, om de
bus vlot, comfortabel, betrouwbaar en veilig te kunnen laten rijden. In het
eindbeeld loopt de busroute via de Sportlaan en over een nieuw te bouwen
busbrug over de Ringvaart verder naar de Haarlemmermeer. Voor een
verkeersveilige inpassing in het Sportlaangebied / de Waterkanten zijn
aanpassingen nodig. Hiervoor is een variantenstudie uitgevoerd, in participatie
met de omgeving. Het college stelt de voorkeursoplossing die hieruit is
voortgekomen vast. Daarnaast besluit het college om voor alle maatregelen in
Lisse, dus zowel de aanpassing Sportlaan als de aanpassingen op het overige
wegennet, het Voorlopig Ontwerp te gaan opstellen en om voor de Waterkanten
de ruimtelijke procedure (voorbereiden nieuw bestemmingsplan) op te starten
om de beoogde aanpassingen ook ruimtelijk mogelijk te maken. De raad van
Lisse wordt met bijgevoegde raadsbrief geïnformeerd over de stand van zaken
van het project.

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-196397 - 486018
Reactie college op adviesrapport Commissie MER Omgevingsvisie en planMER
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming
1. de bijgevoegde raadsbrief 'Reactie college op adviesrapport Commissie MER'
vast te stellen.
De Commissie MER heeft een adviesrapport opgeleverd over de Omgevingsvisie
Lisse en de bijbehorende planMER. Het college wenst hier een reactie op te
geven. Besloten wordt om de bijgevoegde raadsbrief 'Reactie college op
adviesrapport Commissie MER' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-215271 - 478349
Voorstel versterken en versnellen
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Een budget van € 18.541,- beschikbaar te stellen voor de regionale
aanpak van wachtlijsten in de jeugdhulp en de verduurzaming van de
doorbraakaanpak, waarvan:
1. € 15.635,- voor de aanpak wachtlijsten;
2. € 2.906,- voor de verduurzaming doorbraakaanpak Holland
Rijnland.
2. Het gevraagde budget te dekken uit de middelen die Lisse vanuit de
septembercirculaire ontvangt vanuit het rijk voor het terugdringen van
de tekorten in de jeugdhulp.
3. De bijgevoegde raadsbrief 'Aanpak wachtlijsten jeugdhulp' vast te
stellen.
4. In te stemmen met het plan van aanpak 'verduurzaming
doorbraakaanpak Holland Rijnland'.
5. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo 'Aanpak Wachtlijsten'
over de aanpak wachtlijsten jeugdhulp.

Samenvatting

Het college heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor het aanpakken
van de wachttijden in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De maatregelen die
genomen worden zijn het uitbreiden van het aanbod van plekken in
gezinshuizen, inzicht krijgen in de wachtlijsten, mogelijk maken van digitaal
aanbod bij echtscheidingen en verlaging van de werkdruk bij jeugdbeschermers.
Het college informeert de raad hierover per brief.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-218923 - 484479
Overhevelen budget onderhoud speeltoestellen
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Buitendienst
1. Per 1 januari 2022 het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
van speeltoestellen in eigen beheer te nemen;
2. Het bestuur van HLTsamen te verzoeken de
onderhoudswerkzaamheden van speeltoestellen met ingang van 1
januari 2022 als plustaak voor de gemeente Lisse uit te voeren.
Het afgelopen jaar is ervaring opgedaan met het in eigen beheer uitvoeren van
onderhoud van speeltoestellen in Lisse.
In Teylingen wordt het onderhoud van speeltoestellen al in eigen beheer
uitgevoerd en de ervaringen in zowel Lisse als Teylingen zijn positief.
Het blijkt dat binnen de buitendienst uitvoering van deze werkzaamheden goed
is geborgd.
Dit geldt zowel in kwalitatieve zin als in het bieden van adequate en continue
dienstverlening.
Bovendien blijkt dat per saldo de kosten voor het in eigen beheer uitvoeren van

de werkzaamheden concurreren met de kosten van externe inhuur.
Het college besluit daarom het bestuur van HLTsamen te verzoeken met ingang
van 1 januari 2022 het onderhoud van speeltoestellen in beheer te nemen.
Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-217222 - 481500
Leegstaande panden meeting
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief over de afhandeling van de motie
"Leegstaande panden meeting" vast te stellen.
Met de motie "Leegstaande panden meeting" is het college gevraagd om een
inventarisatie uit te voeren van panden en gronden die niet in eigendom zijn van
de gemeente en om in gesprek met de betreffende eigenaren een intermediaire
rol te vervullen voor het realiseren van (tijdelijke) woningbouw. In de
raadsvergadering van 1 juli 2021 is toegezegd om de mogelijkheden van
flexwonen te onderzoeken. Beide onderwerpen hebben als onderliggend doel om
een versnelling van woningbouw te realiseren op locaties waar nu (nog) geen
woningbouw is gepland. Via de raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de
uitkomst van deze inventarisatie, welke mogelijkheden tijdelijke huisvesting
(flexwonen) hierin kan bieden en hoe het college aankijkt tegen het vervullen
van een intermediaire rol in de gesprekken met (vastgoed) eigenaren. Het
college besluit de raadsbrief over de motie "Leegstaande panden meeting" vast
te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-216711 - 483450

Onderwerp

Interbestuurlijk toezicht vanaf 2022

Portefeuillehouder

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Portefeuillehouder

TM Control
1. Kennis te nemen van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht vanaf
2022;
2. De Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan
te gaan;
3. De raadsbrief vernieuwd generiek interbestuurlijk toezicht vanaf 2022
vast te stellen.
Met ingang van 1 januari 2022 wil de provincie het generiek interbestuurlijk
toezicht anders vormgeven. Daarvoor is een vernieuwde Bestuursovereenkomst
generiek interbestuurlijk toezicht opgesteld. Het college gaat de nieuwe
overeenkomst aan. Interbestuurlijk toezicht betekent dat er over meerdere
bestuurslagen toezicht is, namelijk van rijk naar provincie naar gemeente. Al
sinds 2012 legt het college verantwoording af aan de provincie over een aantal
toezichtgebieden. De verantwoordingsinformatie hoeft maar een keer te worden
verstrekt. De nieuwe overeenkomst zet in op een dynamischer toezicht met een
IBT-ladder en een dashboard. De nieuwe overeenkomst vloeit voort uit de
evaluatie in 2020 en de invoering van de Omgevingswet. De toezichtgebieden
zijn: Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht, Monumentenzorg en archeologie,
Archief en informatiebeheer en Huisvesting vergunninghouders. De uitvoering
van de bestuursovereenkomst is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma
generiek interbestuurlijk toezicht 2022 en ligt bij HLTsamen. Het college besluit
kennis te nemen van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht vanaf 2022, de
bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 aan te gaan en de
raad hier middels een raadsbrief over te informeren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194207 - 482392
Stedenbouwkundige verkenning Greveling-Zuid Fase 1 en Fase 2 (Ruishornlaan
25 resp Ruishornlaan 21); variantenstudie Fase 1 (Massavariant en
Knarrenhofvarianten)
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder

Afdeling

TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob
geheimhouding op te leggen op bijlagen 5 en 6, evenals alles wat hierover is
besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van
de gemeente Lisse schaadt en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
2. op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob bijlage 5 en
bijlage 6 geheimhouding op te leggen aan de raad, de opgelegde geheimhouding
door middel van een uitdrukkelijk besluit te laten bekrachtigen, evenals alles wat
hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel
belang van de gemeente Lisse schaadt en ter voorkoming van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3. aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
verzocht wordt om:
1. de stedenbouwkundige verkenning met kaderstellende principes voor
Greveling-Zuid, inclusief de Massavariant, vast te stellen (bijlage 1 + bijlage 2)
2. de uitgangspuntennotitie Greveling-Zuid vast te stellen (bijlage 3)
3. van de stedenbouwkundige opzet van de Stichting Knarrenhof Nederland, in
verband met de vergelijking van varianten, kennis te nemen (bijlage 4)
4. de Knarrenhof-variant 'Omarmen' als voorkeursvariant uit te werken op basis
van de indicatieve saldi ontwikkeling (bijlage 5) en daarvoor af te wijken van de
geldende parkeernorm, onderbouwd in het memo van Stichting Knarrenhof
Nederland (bijlage 6)
5. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 5 en 6 en al
hetgeen hierover is besproken in de vergadering, op grond van artikel 25 lid 3
Gemeentewet juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat openbaarmaking
het financieel belang van de gemeente schaadt.

Samenvatting

Voor de gebiedsontwikkeling Greveling-Zuid, bestaande uit Ruishornlaan 25 en
Ruishornlaan 21, is een stedenbouwkundige verkenning opgesteld, met
kaderstellende principes voor de woningbouwontwikkeling. De percelen
Ruishornlaan 25 en Ruishornlaan 21 zijn beide eigendom van de gemeente.
Gezien de urgente woningbouwopgave in de gemeente Lisse vastgelegd in het
Woonprogramma Lisse 2020-2024, bereidt de gemeente zich voor deze beide
percelen versneld te doen ontwikkelen.
Eerder in 2019 vroeg Stichting Knarrenhof Nederland de gemeente naar
geschikte kavels om seniorenwoningen op te realiseren. Deze zomer
herbevestigde het college zijn voornemen om Knarrenhof als volwaardige variant
te onderzoeken, zodat een vergelijking tussen een Massavariant en een
Knarrenhofvariant mogelijk wordt gemaakt. Het college besluit de raad een
raadsvoorstel voor te leggen waarin de raad wordt voorgesteld om voor om de
Knarrenhof-variant "Omarmen", met rond de 40 woningen, op Ruishornlaan 25
te realiseren.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

