BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

18 januari 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
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Z-21-163986 - 496318
Vaststellen visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen voor gemeente
Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom,
Teylingen, Noordwijk en Katwijk) een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma op
te stellen voor recreatie en toerisme.
2. Samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom,
Teylingen, Noordwijk en Katwijk) te komen tot een samenwerking met een
derde partij voor het opstellen van een actieplan op het gebied van marketing
en promotie.
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
 1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen vast te
stellen voor de gemeente Lisse.
 2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de
omgevingsvisie.
 3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit
te werken.

Samenvatting

In oktober 2020 zijn we gestart met het opstellen van de visie verblijfsrecreatie
Hillegom, Lisse en Teylingen. In januari en februari 2021 zijn het college en de
raadscommissie geïnformeerd over het proces om te komen tot de visie
verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen. In het voor- en najaar van 2021
heeft er onder stakeholders en verblijfsrecreatie ondernemers participatie
plaatsgevonden. Op basis van deze participatie, bestaand beleid en onderzoek
zijn de speerpunten, ambities, uitgangspunten en het uitvoeringsprogramma van
de visie verblijfsrecreatie opgesteld.
Besloten wordt om samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek
(Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk) een nieuw regionaal
uitvoeringsprogramma op te stellen voor recreatie en toerisme en samen met de
andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk en
Katwijk) te komen tot een samenwerking met een derde partij voor het opstellen
van een actieplan op het gebied van marketing en promotie. Ook wordt besloten
om de raad voor te stellen om:
 1. De visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen vast te
stellen voor de gemeente Lisse;
 2. De visie verblijfsrecreatie te hanteren als input voor de
omgevingsvisie;
 3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsprogramma verder uit
te werken.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-219729 - 494594
Aankoop perceel Heereweg 351 Lisse
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De woning, opstallen en agrarische grond gelegen aan de Heereweg 351 te
Lisse, kadastraal bekend; gemeente Lisse, sectie B nummer 3168, ter grootte
van ca. 21.573 m², en een perceel grond agrarisch, ter grootte van 210 m²,
gelegen, kadastraal bekend Gemeente Lisse sectie B nummer 3236, aan te
kopen tegen de voorwaarden van de van dit besluit deel uitmakende
koopovereenkomst met kenmerk Z-21-219729.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
 Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.100.000,- voor de aankoop
van Heereweg 351;
 Begrotingswijziging R303 vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

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

De verwerving van de woning, opstallen en agrarische gronden aan de Heereweg
351 te Lisse vindt plaats in het kader van de woningbouw ontwikkeling
Geestwater. Door de verwerving wordt het mogelijk om de ontwikkeling
Geestwater aan de noordzijde te voorzien in een noodzakelijke ontsluitingsweg.
Daarnaast zal door het wijzigen van de 'agrarische en veehouderij' bestemming
naar 'wonen' de beperking geurhinder en geurbelasting komen te vervallen,
waardoor dit geen beperking meer geeft voor de ontwikkeling van Geestwater.
De aankoop maakt het ook mogelijk om een aantal opstallen bij het woonhuis te
slopen waardoor verrommeling wordt opgeruimd en het mogelijk wordt om het
(recreatieve) wandelnetwerk te versterken door een route van de ontwikkeling
Geestwater naar 't Huis Dever te realiseren.
Het benodigde stuk grond zal worden afgesplitst van het geheel en wordt
ingebracht in de ontwikkeling van Geestwater. De woning, opstallen en
agrarische percelen kunnen worden doorverkocht.
Besloten wordt om de woning, opstallen en agrarische percelen gelegen aan de
Heereweg 351 te Lisse aan te kopen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-228627 - 502178
Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd”
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. Kennis te nemen van de Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd”
2. De raadsbrief over de Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” vast
te stellen.
Het opstellen van een regiovisie is een belangrijke afspraak uit de resolutie
‘Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)’, die in 2020 in VNG verband is
vastgesteld. Met de Regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” geven
we invulling aan deze afspraak.
In de regiovisie “Samen voor de jeugd” zijn de eerder gemaakte regionale
afspraken gebundeld en in samenhang opgenomen. De regiovisie geeft richting
aan de gezamenlijke opdracht die wij als jeugdhulpregio Holland Rijnland
hebben in het organiseren van een dekkend zorglandschap en zorgt dat onze
jeugdigen de best passende hulp en ondersteuning kunnen ontvangen op het
juiste moment.
De regiovisie Holland Rijnland “Samen voor de jeugd” is in het regionale
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en Jeugd van 15 december 2021
vastgesteld. Het college heeft besloten de raad hierover te informeren.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-227567 - 500775
Zienswijze op begrotingswijziging ISD 2022 Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
2. Aan de raad het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen, waarin de raad
wordt voorgesteld om:
a. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
b. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met
de begrotingswijziging 2022-I van de ISD Bollenstreek.
c. Een bedrag van € 372.213,- beschikbaar te stellen en hiervoor een bedrag
van € 202.213,- ten laste van het resultaat te brengen.
d. De begrotingswijziging R304 vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr

Aanleiding voor deze begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-I is het
principeakkoord voor de nieuwe cao samenwerkende gemeentelijke organisaties
(SGO), de uitvoering van de Wet inburgering en het starten van twee pilots
Beschermd Wonen. De nieuwe cao is een afspraak tussen de gemeenten en
vakbonden en daardoor ook automatisch van toepassing op de ISD Bollenstreek.
De Wet inburgering en de pilots Beschermd Wonen zijn voor de ISD Bollenstreek
nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend
waren. In 2022 starten twee pilots Beschermd Wonen, namelijk Beschermd
Wonen Thuis en Beschermd Wonen Light (deze laatste alleen voor de gemeente
Lisse). Tevens treedt de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 in werking
en krijgt de ISD Bollenstreek een centrale rol in de uitvoering van de kerntaken.
Voor deze nieuwe taken ontvangen wij als gemeente extra geld van het Rijk. Het
budget wordt beschikbaar gesteld aan de ISD Bollenstreek, zodat zij financieel
rechtmatig de nieuwe taken kunnen uitvoeren. Er worden geen rijksmiddelen
beschikbaar gesteld voor de verhoging van de cao's. Deze kosten worden
opgevangen in de gemeentelijke begroting. Het college heeft kennis genomen
van de begrotingswijziging 2022-I en de raad gevraagd in te stemmen met de
begrotingswijziging 2022-I door een zienswijze in te dienen aan de ISD
Bollenstreek. Op 10 maart 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van de ISD
Bollenstreek over de begrotingswijziging.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-223613 - 493005

Onderwerp

Benoeming leden hoofdstembureau

Portefeuillehouder

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester

Afdeling

TM Burgerzaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Op grond van artikel E7 van de Kieswet de volgende personen te benoemen als
plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het
hoofdstembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de periode van 1
januari 2022 tot en met 31 december 2025:
-de heer J.P.N. Bet (plaatsvervangend voorzitter), lid van het hoofdstembureau
-de heer J. Kippers, lid van het hoofdstembureau
-de heer J.R. den Breejen, lid van het hoofdstembureau
-mevrouw M.G.J. Veeger, lid van het hoofdstembureau
-mevrouw A.M.E. Star-Breebaart, plaatsvervangend lid
-de heer E. Prins, plaatsvervangend lid
-mevrouw A.M. in 't Veld, plaatsvervangend lid

Samenvatting

Het college besluit om op grond van artikel E7 van de Kieswet de volgende
personen te benoemen als plaatsvervangend voorzitter, leden en
plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de
gemeenteraadsverkiezingen, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2025:
-de heer J.P.N. Bet (plaatsvervangend voorzitter), lid van het hoofdstembureau
-de heer J. Kippers, lid van het hoofdstembureau
-de heer J.R. den Breejen, lid van het hoofdstembureau
-mevrouw M.G.J. Veeger, lid van het hoofdstembureau
-mevrouw A.M.E. Star-Breebaart, plaatsvervangend lid
-de heer E. Prins, plaatsvervangend lid
-mevrouw A.M. in 't Veld, plaatsvervangend lid.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-17-001208 - 502066
Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Trompenburg
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
1. Het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Trompenburg met de IMRO-codering:
NL.IMRO.0553.bpNieuwtrompenburg-onx1 vast te stellen.
2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan voor het project Nieuw
Trompenburg.
3. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan te starten door het
ontwerpbestemmingsplan Nieuw Trompenburg ter inzage te leggen.
4. De Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren op dit
ontwerpbestemmingsplan.
5. De bijgevoegde raadsbrief over het ontwerpbestemmingsplan Nieuw
Trompenburg vast te stellen.
Voor de realisatie van het plan Nieuw Trompenburg is een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Het plan bestaat uit 18 2-onder-1 kapwoningen,
25 rijwoningen, 1 vrijstaande woning en 20 appartementen. Het voorontwerp
bestemmingsplan Nieuw Trompenburg heeft ter inzage gelegen, daarop zijn

er verschillende inspraakreacties ontvangen. 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 is
het ontwerpbestemmingsplan hierop aangepast. Op 14 december 2021 heeft het
college ingestemd met de inspraakreactienota. Deze is met de omwonenden
gedeeld. Besloten wordt om het ontwerpbestemmingsplan samen met het
beeldkwaliteitsplan terinzage te leggen en de Crisis- en herstelwet van
toepassing te verklaren op dit ontwerpbestemmingsplan. Ook wordt besloten de
raadsbrief inzake het ontwerpbestemmingplan Nieuw Trompenburg aan de
gemeenteraad aan te bieden.
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-22-228502 - 501642
Beleidsregels belastingen, Reglement automatische incasso
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
Het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Lisse 2022 vast
te stellen.
Voor de heffing en de inning van gemeentelijke belastingen zijn diverse
beleidsregels en uitvoeringsbesluiten vastgesteld. Het Reglement automatische
incasso gemeentelijke belastingen moet worden gewijzigd omdat tot 2022
bedrijven bij de betaling van de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen
alleen gebruik konden maken van automatische incasso, als het bedrag lager
was dan € 1.500,--. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de
belastingverordeningen in de raadsvergadering van 23 december 2021 besloten
dit bedrag te verhogen naar € 5.000,--. Het maximumbedrag komt ook terug in
het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Lisse (hierna:
reglement). Het reglement is uitsluitend op dit punt aangepast, maar wordt voor
de overzichtelijkheid in zijn geheel ter vaststelling aangeboden. Het college heeft
besloten het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Lisse
2022 vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194153 - 499461
Starten procedure ontwerpbesluiten Haven 4, Lisse
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
1. De coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke
ordening voor het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning "Haven 4, Lisse" toe te passen.
2. De wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse" ten
opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vast te stellen.
3. Het ontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse" met
identificatienummer NL.IMRO.0553.bphaven4-onx1 vast te stellen.
4. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning met identificatienummer
NL.IMRO.0553.bphaven4-onx1 te starten door het
ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning met
toepassing van de coördinatieregeling gezamenlijk ter inzage te
leggen.
5. De bijgevoegde raadsbrief over de ontwerpbesluiten Haven 4 in Lisse
vast te stellen.
Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten om in principe geen medewerking
te verlenen aan het herontwikkelen van de horecavoorziening met woonhuis
naar woningbouw en horeca op de locatie Haven 4 in Lisse. De initiatiefnemer is
destijds voorgesteld om de plannen zodanig te wijzigen dat uitsluitend sprake is
van woningbouw binnen het plangebied. Naar aanleiding hiervan is het bouwplan
aangepast (ingediend op 26 januari 2021) naar een totaal woonprogramma van
31 woningen (29 appartementen en 2 kluswoningen) zonder horeca. Naar
aanleiding van het aangepaste bouwplan is op 26 maart 2021 door het college in
mandaat besloten om mee te werken aan het nieuwe verzoek. Het initiatief
draagt bij aan de doelstelling van het college om woningen toe te voegen.
Daarbij is rekening gehouden met het in 2020 door de gemeenteraad
vastgestelde beeldkwaliteitsplan Haven-Grachtweg. Het plangebied valt binnen

bestemmingsplan "Centrum Lisse 2011". Op de gronden waarop de woningen
zijn voorzien, liggen de bestemmingen 'Horeca' en 'Bedrijf'. Volgens dit
bestemmingsplan is het binnen deze bestemmingen niet toegestaan om
woningen te realiseren op deze locatie. Om dit bouwplan toch mogelijk te
kunnen maken, is een herziening van het bestemmingsplan "Centrum Lisse
2011" op dit perceel noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt de
voorgenomen ontwikkeling mogelijk.
Na het collegebesluit van 6 juli 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan direct
na de zomervakantie ter inzage gelegd voor inspraak en voorgelegd aan de
wettelijke overlegpartners. Er zijn twee inspraakreacties ontvangen. Naar
aanleiding van de inspraakreacties is het bestemmingsplan niet aangepast. Ook
zijn twee vooroverlegreacties en een advies van de Omgevingsdienst WestHolland (ODWH) ontvangen. Alleen het advies van de ODWH was aanleiding om
de toelichting van het bestemmingsplan tekstueel aan te passen. Het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn gereed om
met toepassing van de coördinatieregeling ter inzage te leggen.
Besloten wordt om de wijzigingen door te voeren in het
ontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse", de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning te starten en de
raadscommissie te informeren over dit besluit.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

