
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 21 september 2021 

 
 

Status 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 Z-21-210069 - 470332 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210124 - 469278 

Onderwerp Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele neveninkomsten van 
alle leden van het college van Lisse over het jaar 2020. 

Samenvatting In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van neveninkomsten van 
actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. De manier waarop 
de gegevens over neveninkomsten worden verstrekt door de ambtsdragers, is 
geregeld in het op hen van toepassing zijnde rechtspositiebesluit. Het college 
heeft besloten geen verrekening te laten plaatsvinden van eventuele 
neveninkomsten van alle leden van het college van Hillegom over het jaar 2020. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141427 - 466293 

Onderwerp Samenwerking Meld Misdaad Anoniem 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Een overeenkomst tot samenwerking aan te gaan met Meld Misdaad Anoniem 
(bijlage 1). 

Samenvatting De gemeente Lisse werkt samen met haar partners aan het signaleren, 
voorkomen en aanpakken van (georganiseerde, ondermijnende) criminaliteit. 
Een effectieve aanpak begint bij het verkrijgen van zicht op criminaliteit. Het 
aangaan van een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem versterkt de 
bestuurlijke informatiepositie en biedt mogelijk aanknopingspunten voor 
(integraal) optreden. Het college heeft besloten een overeenkomst tot 
samenwerking met Meld Misdaad Anoniem aan te gaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-164300 - 469216 

Onderwerp Advies PHO Economie en Leefomgeving 22 september 2021 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Economie en Leefomgeving van 22 september 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 22 september 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie 
en Leefomgeving van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda 
staan onder andere de volgende voorstellen: concept-reactie Holland Rijnland op 
provinciaal Regionaal Waterprogramma, planlijst Woningbouw en Monitor 2021 
en het actieprogramma Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2022-2024. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de verschillende 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-202196 - 469189 

Onderwerp Verweerschrift in zaak met kenmerk SGR 21 / 4766 BESLU 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het als bijlage bijgevoegde verweerschrift in de zaak met kenmerk SGR 21 / 
4766 BESLU vast te stellen. 

Samenvatting Om de positie van het college te verdedigen in de zaak met kenmerk SGR 21 / 
4766 BESLU dient een verweerschrift bij de Rechtbank te worden ingediend. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164300 - 469127 

Onderwerp Advies PHO Bestuur en Middelen 22 september 2021 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen van 22 september 2021 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 22 september 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staan 
de volgende voorstellen: de tussenrapportage 2021, een technische aanpassing 
van de jaarrekening 2020 en de nota rechtmatigheid en controleplannen. 
Vooralsnog worden niet meer financiële middelen gevraagd aan de gemeenten. 
Het college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de verschillende 
agendapunten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-206376 - 461815 

Onderwerp Ontwikkeling Vivaldistraat 2 Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De anterieure exploitatieovereenkomst inzake Vivaldistraat 2 aan te gaan met 
Mevrouw E. v.d. Hulst. 
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder J.T.A. van 
Haaster voor het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst.  
3. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning met goede ruimtelijke 
onderbouwing  en terinzage te leggen. 
4. De bijgevoegde raadsbrief over het ontwerpbesluit Vivaldistraat 2 vast te 



stellen. 
 
 
  

Samenvatting Aan de Vivaldistraat 2 is bloembinderij Van der Hulst gevestigd. Van der Hulst 
zoekt een betere bestemming voor deze winkel en een nieuwe invulling voor de 
Vivaldistraat 2. In 2019 is ingestemd met het principeverzoek om hier 
appartementen te realiseren en één extra bouwlaag toe te staan. Dit plan past 
niet binnen het huidige bestemmingsplan Lisse Dorp 2010. Een 
omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing is daarom 
noodzakelijk om de 6 voorgenomen appartementen te realiseren. 
Besloten wordt om de anterieure overeenkomst inzake Vivaldistraat 2 aan te 
gaan met Van der Hulst en de wethouder te machtigen deze te ondertekenen. 
Tevens wordt besloten om in te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning 
en deze ter inzage te leggen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-205298 - 459930 

Onderwerp Machtiging sluiten overeenkomst in verband met de Wet vereenvoudiging 
beslagvrije voet 

Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Volmacht te verlenen aan Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase voor het 
aangaan van een overeenkomst met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders 
(SNG), teneinde gebruik te maken van de diensten van SNG en in dat kader 
nadere afspraken te maken.  

Samenvatting Vanaf 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking 
getreden. Op grond van deze wet geldt een verplicht te gebruiken norm voor de 
berekening en vaststelling van de beslagvrije voet bij beslaglegging. De partij 
die beslag legt moet gebruik maken van een rekenmodule. De Stichting Netwerk 
Gerechtsdeurwaarders (SNG) biedt zo'n module aan. Mandaat B.V. h.o.d.n. 
Cannock Chase Public verzorgt de dwanginvordering van de gemeentelijke 
belastingaanslagen. Medewerkers van Mandaat B.V. zijn aangesteld als 
onbezoldigd gemeenteambtenaar en aangewezen als invorderingsmedewerkers 
en belastingdeurwaarders. Om gebruik te kunnen maken van de rekenmodule 
van SNG moet de gemeente volmacht verlenen aan Mandaat B.V. Het college 
besluit deze volmacht te verlenen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-204617 - 458310 

Onderwerp Mandaatbesluit en prestatieovereenkomst Voor Ieder 1 2021 (L) 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst Integrale Toegang Sociaal 
Domein 2021; 
2. Het mandaat,- volmacht en machtigingsbesluit Stichting Voor ieder 1, met 
terugwerkende kracht per 1 juli 2021, vast te stellen. 

Samenvatting De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben besloten dat zij 
met ingang van 1 januari 2021 gezamenlijk een integrale toegang tot het sociaal 
domein willen organiseren. De integrale toegang betreft - kort samengevat - een 
laagdrempelige toegang waar onze inwoners met al hun hulpvragen over de 
Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
schuldhulpverlening en voorliggende voorzieningen terecht kunnen. Bij de 
integrale toegang wordt de hulpvraag van de inwoners van 0 – 100 jaar bezien 
in het geheel van de individuele- en gezinssituatie waarbij ook vragen rondom 
wonen, zorg en welzijn worden meegewogen. 
 
De prestatieovereenkomst 
Voor het organiseren van de toegang hebben de deelnemende gemeenten en de 
 uitvoeringsorganisatie de Stichting Voor ieder 1 een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar gesloten. Onderdeel van deze 
DVO is ook dat partijen jaarlijks met elkaar specifieke afspraken over de 
doelstellingen van het betreffende jaar maken. Deze afspraken worden 
vastgelegd in de prestatieovereenkomst. 
 
Het mandaatbesluit 
Op 1 juli 2021 is de Stichting Voor Ieder 1 operationeel. Voor dat laatste is het 
nog nodig om een aantal bevoegdheden aan de Stichting te mandateren vanuit 



de gemeenten. Deze mandaten lagen voorheen bij de coöperatie Jeugd- en 
gezinsteams. Daarom wordt het college voorgesteld om in te stemmen met de 
prestatieovereenkomst en om het mandaatbesluit vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


