BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

18 mei 2021

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder; Dhr. E. Prins, secretaris; Dhr. J.T.A. van
Haaster, wethouder; Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester

Z-21-173525 - 423485
Openbare besluitenlijst B&W Lisse 11 mei 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De concept openbare besluitenlijst van B&W Lisse d.d. 11 mei 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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 422447
Advies PHO Bestuur en Middelen 19 mei 2021 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen (bijlage 3) over het portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Middelen van 19 mei 2021 van Holland Rijnland.
Op 19 mei 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en
Middelen van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan
onder andere de jaarrekening 2020 en de verlenging van het contract met
de accountant van Holland Rijnland. Het college wordt geadviseerd in te
stemmen met de adviezen en deze voor te leggen aan het algemeen bestuur
van Holland Rijnland. Het algemeen bestuur moet uiteindelijk als laatste
definitief over de voorstellen besluiten.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-162720 - 392149
Groenbeheerplan Lisse 2021-2030
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. Met het groenbeheerplan Lisse 2021-2030 in te stemmen.
2. In de begroting 2022 de financiële consequenties te overwegen.
3. Om af te wijken van het activabeleid om af te schrijven in 30 jaar i.p.v
20 jaar.
4. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de
raad wordt voorgesteld om:
 Het groenbeheerplan Lisse 2021-2030 vast te stellen.

Samenvatting

Als gemeente hebben we ruim 10.000 bomen en meer dan 80 ha aan openbaar
groen wat zorgt voor een groene en aantrekkelijke leefomgeving. We zijn dan
ook trots hierop en vonden het een eer om in 2017 als groenste gemeente van
Nederland te worden uitgeroepen. Dit willen we behouden en waar mogelijk
verbeteren. De ambitie voor de komende jaren voor Lisse is en blijft een groene
woongemeente waar ruimte is voor iedereen. Door een aantrekkelijke

groenvoorziening wil Lisse laten zien het centrum van de Bollenstreek te zijn. Dit
groenbeheerplan moet zorgen voor de verwezenlijking van deze ambitie.
Dit groenbeheerplan heeft betrekking op al het openbaar groen in Lisse. Doel
van dit beheerplan is het stellen van duidelijke kaders voor het groenbeheer
voor de periode 2021-2030. In het plan is de beleidsmatige ambitie vertaald
naar het beheer en geeft aan hoe de komende jaren wordt beheerd. Het plan
beschrijft het areaal, de huidige en beoogde kwaliteit en de bijbehorende inzet
van de financiële middelen.
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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-129308 - 420023
Vaststelling beleidsregel 'Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek'
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming
1. Het eindverslag van de inspraakprocedure zoals bedoeld in artikel 5 van de
Inspraakverordening Gemeente Lisse 2005 vast te stellen.
2. De aangepaste beleidsregel " Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" vast te stellen.
3. Het toevoegen van een kaart, aanvullend op artikel 5.4. van de beleidsregel "
Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijk
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" vast te stellen.

Op 24 april 2018 is door het toenmalig college van B&W de beleidsregel "
Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek" (hierna de beleidsregel) vastgesteld.
Het doel van het vaststellen van de beleidsregel is het mogelijk maken van
huisvestingslocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten op daarvoor geschikt
geachte locaties in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden in stedelijk gebied
en (voormalig) agrarische gebouwen in het buitengebied.
Er is in de afgelopen jaren bij de toepassing van de beleidsregel geconstateerd
dat er leegstaande kantoorpanden, die in beginsel in aanmerking komen voor
het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten, zich ook binnen het
bestemmingsplan ' Bedrijventerreinen' bevinden. Door het huidige tekort aan
adequate huisvesting voor arbeidsmigranten kan het faciliteren van
huisvestingsmogelijkheden binnen de op de kaart aangewezen delen van het
bestemmingsplan "Dever" en "Meer en Duin" bijdragen aan het verminderen van
de druk op de reguliere woningmarkt en het faciliteren van legale
huisvestingsmogelijkheden. Tegelijkertijd kan verloedering of achteruitgang ten
gevolge van leegstand op bedrijventerreinen worden tegengegaan. Voorwaarde
hierbij is dat het desbetreffend pand voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld
in de beleidsregel.
Nadat het college van B&W in oktober een voorgenomen besluit heeft genomen,
een aantal online spreekuren heeft gehouden met verschillende groepen
inwoners, ondernemers en raadsleden, de raad middels een wensen- en
bedenkingen procedure geen wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt en
de Beleidsregel zes weken ter inzage heeft gelegen, wordt nu het definitieve
besluit tot aanpassing van de beleidsregel genomen. In de beleidsregel zijn de
voorgenomen aanpassingen verwerkt en een aanpassing om binnen bestaand
stedelijk gebied in eerste instantie een tijdelijke vergunning van maximaal tien
jaar (wettelijke termijn) te verlenen. Tot laatstgenoemde wijziging is besloten na
de gesprekken met omwonenden, ondernemers en raadsleden.
Besloten wordt om het eindverslag, de aangepaste beleidsregel "Ruimtelijke
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten" vast te
stellen en artikel 5.4. aan te vullen met een kaart.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-170084 - 418231
Jaarrekening en accountantsverklaring EBDB 2020
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Kennis te nemen van de jaarrekening van de Economic Board Duin- en
Bollenstreek 2020.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

De Economic Board Duin- en Bollenstreek (vanaf nu: EBDB) heeft als doel de
economie van de regio te versterken en ontwikkelen met behoud van het
landschap en woongenot in de regio. Om dit doel te bereiken, geeft de EBDB
onder de noemer Economische Agenda Duin- en Bollenstreek uitvoering aan het
uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’. De gemeenten in de Duin- en
Bollenstreek, waaronder Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, zijn de
belangrijkste financiers van de EBDB.
De EBDB legt in haar jaarstukken verantwoording af over de besteding van
publieke middelen, die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. De basis voor dit
besluit ligt in eerder vastgestelde bepalingen en juridische uitgangspunten. Het
college besluit om de jaarstukken van EBDB ter informatie door te sturen aan de
raad.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

