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J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. Prins, secretaris

Afwezig

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

Samenvatting

Z-22-256110 - 553334
Bestuurlijke opdracht financieel evenwicht gemeente Lisse 2023-2026
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. In te stemmen met de raadsbrief over de uitkomsten van de
Meicirculaire 2022 zoals opgenomen in bijlage 1.
2. In te stemmen met de bestuurlijke opdracht 'Financieel evenwicht
gemeente Lisse 2023-2026', zoals opgenomen in bijlage 2.
Het Rijk publiceert eind mei/begin juni de meicirculaire met de laatste informatie
over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering is de
belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. In de meicirculaire wordt de
Voorjaarsnota van het Rijk vertaald naar het gemeentefonds. De Meicirculaire
2022 is doorgerekend voor Lisse en laat een behoorlijke positieve ontwikkeling
zien. Deze positieve ontwikkeling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de
relatief hoge inflatie waarmee gerekend is en de verhoging van de rijksuitgaven.
De Kadernota 2023-2026 liet een negatief meerjarenbeeld zien en gaf de
noodzaak tot het uitwerken van een bestuurlijke opdracht om tot voorstellen tot
bezuinigingen te komen. Dit om mogelijk te maken dat de gemeente Lisse kan
blijven voldoen aan het toezichtskader van de provincie Zuid-Holland en onder
repressief toezicht kan blijven staan. Om een goede afweging van de omvang
van de bezuinigingen te kunnen maken, is gewacht op de uitkomsten van de
Meicirculaire 2022.
Voor het financieel perspectief is het belangrijk de raad te informeren over de
laatste stand van zaken rondom de inkomsten vanuit het rijk. Dit aan de hand
van de Meicirculaire 2022. Deze heeft vervolgens impact op de bestuurlijke
opdracht om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Ook
hiervan is het belangrijk om de raad in kennis te stellen.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-234358 - 521877
Opstellen gebiedsvisie Rooversbroekpolder
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming
1. Kennis te nemen van de conceptprojectopdracht 'Opstellen gebiedsvisie
Rooversbroekpolder'.
2. De in de conceptprojectopdracht genoemde personen en middelen vrij te
maken ten behoeve van het project 'Opstellen gebiedsvisie Rooversbroekpolder'.
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake de projectopdracht 'Opstellen gebiedsvisie
Rooversbroekpolder' vast te stellen.
4. Het bijgevoegde agenderingsvoorstel 'Presentatie instrumenten
Omgevingswet' vast te stellen.
In de omgevingsvisie 'Samen werken aan een levendig Lisse' staat dat er een
gebiedsvisie komt voor de Rooversbroekpolder. Het gebied moet een
aantrekkelijke dorpsrand vormen, waarin door multifunctioneel gebruik van de
ruimte plek is voor recreatie, waterberging, natuurontwikkeling,
bereikbaarheidsverbetering, wonen, (bestaande en nieuwe) bedrijvigheid in het
groen met meer biodiversiteit en het opwekken van duurzame energie.
Het is een proces dat drie jaar in beslag gaat nemen, omdat eerst met de
Provincie Zuid-Holland overeenstemming moet komen over de haalbaarheid van
de gewenste ambities voor het gebied. De gebiedsvisie wordt in participatie met

de huidige eigenaren en gebruikers van het gebied opgesteld en ook de andere
inwoners van Lisse en omliggende gemeenten worden betrokken bij het proces.
Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad wordt het verwerkt
in de omgevingsvisie en uitgewerkt in juridische regels in het omgevingsplan.
Het college neemt kennis van de conceptprojectopdracht 'Opstellen gebiedsvisie
Rooversbroekpolder' en besluit de in de conceptprojectopdracht genoemde
personen en middelen vrij te maken ten behoeve van het project. Het college
besluit tevens de raadsbrief en het agenderingsvoorstel vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-255662 - 552582
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 14 juni 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 14 juni 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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-168821 - 551991
Ontwikkelingen herstelwerkzaamheden zwembad De Waterkanten
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'ontwikkelingen herstelwerkzaamheden
zwembad De Waterkanten' vast te stellen.
Langere tijd zijn er al (bouw)technische gebreken aan het zwembad van het
sportcomplex De Waterkanten. Ook na de verschillende herstelwerkzaamheden
van het najaar 2020 en voorjaar 2021 zijn helaas nieuwe gebreken
geconstateerd. Het uitvoeren van deze nieuwe herstelwerkzaamheden heeft,
naast financiële, ook praktische consequenties voor Sportfondsen en de
gebruikers van het zwembad. Tijdens de herstelmaatregelen moet het zwembad
namelijk gesloten worden. De andere sportfaciliteiten van het Sportcomplex
blijven open. Teneinde de sluiting zo kort mogelijk te laten zijn, zal er met
meerdere werkploegen worden gewerkt. Voor het uitvoeren van de
werkzaamheden is de verwachting dat het zwembad circa 4,5 maand gesloten
moet worden voor bezoek.
Besloten wordt om de brief inzake 'ontwikkeling herstelwerkzaamheden
zwembad De Waterkanten' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-085921 - 551084
Voortgang aanpak arbeidsmigranten
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Strategie en Projecten
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake stand van zaken aanpak arbeidsmigranten vast
te stellen.
Het college besluit de raadsbrief inzake stand van zaken aanpak
arbeidsmigranten vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-219729 - 530556
Verkoop perceel Heereweg 351

Portefeuillehouder
Afdeling

Dhr. C.P.M. van der Zwet, 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, te verkopen
tegen de voorwaarden van de van dit besluit deel uitmakende
koopovereenkomst met kenmerk Z-21-219729.
2. de raadsbrief "Verkoop Heereweg 351" vast te stellen.

Samenvatting

De gemeente heeft het perceel gelegen aan de Heereweg 351 te Lisse recent
aangekocht om een ontsluitingsweg te realiseren voor de nieuwe wijk
Geestwater. Voor deze ontsluitingsweg is slechts een deel van het perceel nodig.
Het resterende deel biedt de mogelijkheid de cultuurhistorische waarde van het
gebied verder te versterken en 't Huys Dever nog beter tot zijn recht te laten
komen. Met de verkoop van het perceel aan Stichting HuBeMa, die enkel als doel
heeft om de cultuurhistorische waarde van 't Huys Dever te versterken, wordt
dit gerealiseerd. Het college besluit om 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, te verkopen tegen de voorwaarden van de van dit
besluit deel uitmakende koopovereenkomst. De raadsbrief hieromtrent wordt
vastgesteld.

Besluit

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

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-251934 - 544455
(L) Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 29 juni 2022
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
in te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over de agendapunten van de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) d.d. 29 juni 2022.
Op 29 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten(VNG) plaats. Voor het eerst sinds lange tijd
organiseren de VNG dit congres weer als fysieke ontmoeting. Dit jaar in de
"Westfries" in Hoorn. De ALV maakt deel uit van het VNG Jaarcongres 2022. Op
de agenda staan onder andere de volgende voorstellen: financieel jaarverslag
2021, contributievoorstel 2023, Kadernota VNG 2023, uitwerking Regeerakkoord
en de gevolgen voor gemeenten, bestuurlijke afspraken klimaat en energie,
overzicht rijksbeleid op het gebied van Wonen en de verantwoording over de
uitvoering van diverse moties van eerdere vergaderingen. Het college stemt in
met de uitgebrachte adviezen over deze ALV.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

