BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

1 februari 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
Samenvatting

Z-22-232281 - 508074
Ontwerpbesluit Eerste wijziging afvalstoffenverordening Lisse 2017
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. In te stemmen met het voornemen om de ja-ja sticker in Lisse in te voeren.
2. In stemmen met het ontwerp van de verordening tot eerste wijziging van de
Afvalstoffenverordening Lisse 2017 en deze voor een periode van zes weken ter
inzake te leggen.
De motie “Minder afval door ja-ja sticker”, zoals aangenomen door de
gemeenteraad op 30 januari 2020, verzoekt het college ‘de ja-ja sticker in te
voeren’. Het college heeft deze motie opgepakt en heeft voorbereidingen
getroffen om de ja-ja sticker in te voeren. Hiervoor dient de
afvalstoffenverordening aangepast te worden.
Het college stemt in met voorgenomen invoering van de ja-ja sticker en legt de
eerste wijziging van de afvalstoffenverordening Lisse 2017 ter inzage voor de
termijn van zes weken.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-224989 - 495816
Beleidsregel coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties 2022
Lisse
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profitorganisaties
2022 gemeente Lisse vast te stellen.
2. Voor de vaststelling van de verleende subsidies en exploitatiebijdragen over
2021 en 2022 rekening te houden met de effecten van de coronacrisis en
maatwerk toe te passen dat kan bestaan uit: a) niet terugvorderen van subsidie
als prestaties niet zijn geleverd mits voor het positief saldo een duidelijk doel
bestaat, en b) voor een tekort kan een extra subsidie of exploitatiebijdrage
worden aangevraagd.
3. Voor maatschappelijke organisaties die gemeentelijk vastgoed huren,
huurkwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2021 en in 2022 in het
geval dat zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de
gehuurde ruimte, dan wel dat zij vanwege de coronacrisis aantoonbaar in
financiële nood verkeren.
4. Voor organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren in opdracht
van de gemeente, kwijtschelding of huurvermindering toe te passen in 2021 en
2022 in het geval hun huurders geen gebruik kunnen maken van de gehuurde
ruimte vanwege coronamaatregelen.
5. De bijgevoegde raadsbrief over deze coronasteun aan maatschappelijke
organisaties vast te stellen.

Samenvatting

In het voorjaar van 2020 heeft de raad een steunfonds in het leven geroepen
om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties vanwege de gevolgen van
de coronacrisis in financiële problemen zouden raken en hun activiteiten moeten
staken. Het college heeft de beleidsregel vastgesteld voor dit steunfonds. De

regeling loopt eind 2021 af. Omdat de coronacrisis helaas ook nog in 2022 effect
zal hebben, besluit het college de regeling voor het steunfonds en een aantal
aanvullende maatregelen te verlengen. Dit draagt bij aan het in stand houden
van de sociaal maatschappelijke infrastructuur en zo bereiken we dat non-profit
maatschappelijke organisaties hun functie in de maatschappij kunnen blijven
uitvoeren.
Het college heeft de beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke nonprofitorganisaties 2022 gemeente Lisse vastgesteld. Daarnaast wordt er voor de
vaststelling van de verleende subsidies en exploitatiebijdragen over 2021 en
2022, rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis en maatwerk
toegepast. Voor maatschappelijke organisatie die gemeentelijk vastgoed huren,
wordt huurkwijtschelding of huurvermindering toegepast in 2021 en 2022 in het
geval zij vanwege coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van de
gehuurde ruimte of dat zij vanwege de coronacrisis in aantoonbare financiële
nood verkeren. Voor organisaties die maatschappelijke accommodaties verhuren
in opdracht van de gemeente, wordt kwijtschelding of huurvermindering
toegepast in 2021 en 2022 in het geval hun huurders geen gebruik kunnen
maken van de gehuurde ruimte vanwege coronamaatregelen. De raadsbrief is
door het college vastgesteld.
Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 507656
(L) Advies PHO Economie en Leefomgeving 2 februari 2022 Holland Rijnland
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Juridische Zaken
Kennis te nemen van de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg
Economie en Leefomgeving van 2 februari 2022 van Holland Rijnland.
Op 2 februari 2022 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en
Leefomgeving van Holland Rijnland digitaal via Microsoft Teams plaats. Op de
agenda staat een beperkt aantal onderwerpen: naast enkele mededelingen
wordt de reactie van de provincie op het woningbouwprogramma Holland
Rijnland ter kennisname aangeboden. Verder is er een voorstel over de
hoofdlijnennotitie woonruimteverdeling en woningbouwopgave
(bestuursopdracht wonen). Aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
wordt geadviseerd deze hoofdlijnennotitie woonruimteverdeling als richtlijn te
gebruiken voor het aanpassen van de huisvestingsverordening en nieuwe
afspraken over de woonruimteverdeling. Het college neemt kennis van de
uitgebrachte adviezen over de agendapunten van dit
portefeuillehoudersoverleg.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-232054 - 507564
Vaststellen openbare besluitenlijst B en W d.d. 25 januari 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst BenW d.d. 25 januari 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-231092 - 505908
ISG en Omgevingswet
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
1. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016
(ISG) als Intergemeentelijk Programma Greenport Duin- en Bollenstreek vast te
stellen met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow).
2. De voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) niet van toepassing te verklaren.

Samenvatting

Besluit

De doelstellingen en uitvoering van het beleid voor de Greenport Duin- en
Bollenstreek zijn vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
Duin- en Bollenstreek 2016 (ISG).
Voor zover nu bekend treedt de Omgevingswet (Ow) in werking op 1 juli 2022
met nieuwe kerninstrumenten, zoals de omgevingsvisie, programma en
omgevingsplan. Deze stelselwijziging is zodanig ingrijpend, dat alleen via een
zorgvuldige regie het huidige herstructureringsbeleid in het buitengebied van de
Greenport Duin- en Bollenstreek gecontinueerd kan worden. Met de
inwerkingtreding van de Ow is het van belang, dat het bestaande beleid en
instrumentarium van de ISG juridisch geborgd blijft in deze nieuwe instrumenten
(Ow).
De gemeenten mogen na de inwerkingtreding van de Ow voor hun eigen
grondgebied nog maar één omgevingsvisie vaststellen. Het visiedeel van de ISG
zal daarom integraal verankerd moeten worden in de verschillende
omgevingsvisies. In Hillegom, Lisse en Katwijk is dit inmiddels al gebeurd.
Om de ISG in voldoende mate gezamenlijk te borgen wordt voorgesteld om de
ISG als intergemeentelijk programma vast te stellen. De inhoud van de ISG
wijzigt niet.
Het college besluit om:
1. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016
(ISG) als Intergemeentelijk Programma Greenport Duin- en Bollenstreek vast te
stellen met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow).
2. De voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) niet van toepassing te verklaren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

