BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

22 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

Z-22-233339 - 513683
Beantwoording schriftelijke vragen inzake aanpassing APV/gebruik lachgas
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over
aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening/gebruik van lachgas, vast
te stellen.

Samenvatting

Door de VVD zijn op 31 januari 2022 vragen gesteld over een nieuw toegevoegd
artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening inzake het gebruik van lachgas.
Het college besluit de beantwoording vast te stellen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-235713 - 514287
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 15 februari 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van 15 februari 2022.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 513859
(L) Advies PHO Economie en Leefomgeving 23 februari 2022 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
Kennis te nemen van de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg
Economie en Leefomgeving van 23 februari 2022 van Holland Rijnland.
Op 23 februari 2022 vindt een portefeuillehoudersoverleg Economie en
Leefomgeving van Holland Rijnland. Op de agenda staat een beperkt aantal
onderwerpen: naast enkele mededelingen wordt aan de hand van een
presentatie de laatste stand van zaken over onder andere de A44, N44, A4 en
de ontwikkelingen in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek besproken.
Er wordt ook een voorstel voorgelegd over de geactualiseerde projectbladen van
het Uitvoeringsprogramma (UP) van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan
Holland Rijnland (RVVP). Het UP is de uitwerking van het beleid uit het RVVP.
Het UP dient als basis voor de subsidieaanvragen in het kader van de provinciale
subsidieregeling mobiliteit / de gebiedsagenda. Inmiddels is besloten het
herijken van het UP in relatie tot de Regionale Strategie Mobiliteit in 2023 te
laten plaatsvinden in plaats van het eerdere voornemen dit in 2022 plaats te
laten vinden. Het college neemt kennis van de uitgebrachte adviezen over de
agendapunten van dit portefeuillehoudersoverleg.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-233732 - 510630
Vierde werkplan Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. Het vierde werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin- en Bollenstreek vast te
stellen.
2. Hiervoor een bedrag van € 1.285.790,- aan te vragen bij de gemeente
Leiden. Specifiek voor de gemeente Lisse €201.000,-.
Per 2023 worden de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijke
zorg. Het gaat om preventie, ondersteuning, zorg, nazorg en herstel van
mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden door ernstige psychische
problemen en de opvang van mensen die dakloos zijn geraakt.
In het vierde werkplan zijn projecten benoemd die bijdragen om passende
ondersteuning te kunnen bieden aan mensen in een kwetsbare situatie binnen
de Duin- en Bollengemeenten. Deze projecten zijn gericht op huisvesting,
ondersteuning, dagbesteding, werk, sociale contacten en herstel. Het werkplan
draagt ook bij aan het verkorten van de wachtlijst voor Beschermd Wonen, het
voorkomen van de toestroom naar de daklozenopvang en het bevorderen van de
uitstroom uit Beschermd Wonen en de daklozenopvang.
Gemeente Leiden heeft een investeringsfonds maatschappelijke zorg ingericht.
Gemeenten in Holland Rijnland kunnen aanspraak maken op het
investeringsfonds door individueel, of in sub- regionaal verband een of meerdere
projectplannen op te stellen. In een werkplan moet overtuigend worden
beschreven hoe het plan bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die
binnen het investeringsfonds maatschappelijke zorg centraal staan.
Het college heeft besloten het vierde werkplan “Omzien naar Elkaar” Duin en
Bollenstreek vast te stellen en hiervoor een bedrag van € 1.285.790,- aan te
vragen bij de gemeente Leiden.
Specifiek voor de gemeente Lisse € 201.000,-.

Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-233656 - 512670
Schriftelijke vragen PvdA Volwassenenfonds
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM JOSVC
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA fractie inzake het
Volwassenenfonds vast te stellen.
De fractie van de PvdA stelt schriftelijke vragen over het Volwassenenfonds
Sport en Cultuur.
De doelstelling van het fonds is volwassenen die weinig te besteden hebben te
helpen om toch te kunnen sporten. De PvdA steunt dit initiatief en steunt
deelname van de gemeenten aan het fonds. In de beantwoording geeft het
college aan bekend te zijn met de doelstellingen van het fonds. Bij het
vaststellen van de armoedebeleidsnota 'Iedereen doet mee' is bewust gekozen
om bestaand (gratis) beweegaanbod te versterken. Het jaarlijkse budget is
daarop gebaseerd. In maart wordt een onderzoek opgeleverd op welke wijze het
onderdeel, 'Stimuleren bewegen volwassenen', uit de beleidsnota vorm gegeven
kan worden. Het Volwassenenfonds wordt als optie onderzocht. Het college heeft
de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA fractie inzake het
Volwassenenfonds vastgesteld.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-232983 - 512608
Schriftelijke vragen CDA toeslagenaffaire
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA dd 29 januari 2022
over de toeslagenaffaire vast te stellen.
Het CDA Lisse heeft schriftelijke vragen gesteld over de toeslagenaffaire. Dit
naar aanleiding van diverse berichten uit de media waarin staat dat gemeenten
slecht zicht hebben op uithuisplaatsingen bij slachtoffers van de
toeslagenaffaire. Het CDA stelt vragen over de contacten die gemeente Lisse
heeft gehad met de slachtoffers en de hulpverlening die de gemeente Lisse
daarbij aan hen biedt. De slachtoffers van de toeslagenaffaire kunnen hulp
krijgen bij Voor ieder 1. Voor ieder 1 heeft met elke hulpvrager een uitgebreid
gesprek waarna een persoonlijk plan voor de hulpvrager wordt opgesteld. Het
college stelt de beantwoording op de schriftelijke vragen vast.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-234570 - 512058
Anterieure overeenkomst Heereweg 455C
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De anterieure exploitatieovereenkomst inzake Heereweg 455C aan te gaan
met de familie Meijer.
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.

Samenvatting

Aan de Heereweg 445c staat een drinkwaterberging/pompgebouw, dat al
geruime tijd niet meer als zodanig in gebruik is. Het pand is geschikt te maken
voor bewoning en ligt binnenstedelijk, maar tegelijk grenzend aan het landelijk
gebied. Het pand zal hiertoe opgeknapt en hersteld worden en het erf krijgt een
waardevolle inrichting. Er is plek voor 5 woningen. Wel is het initiatief in strijd
met het bestemmingsplan. Middels een omgevingsvergunning waarbij wordt
afgeweken van het bestemmingsplan kunnen de woningen gerealiseerd worden.
Met het aangaan van de anterieure overeenkomst kan de locatie ontwikkeld
worden. Besloten wordt om de anterieure overeenkomst inzake Heereweg 455C
aan te gaan met de familie Meijer en de wethouder te machtigen deze te
ondertekenen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

