
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 22 maart 2022 

 
 

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-22-240699 - 523475 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Lisse van 15 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W Lisse van 15 maart 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240267 - 522394 

Onderwerp Jaarverslag FG 2021 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Kennis te nemen van het jaarverslag van de Functionaris 
Gegevensbescherming over het jaar 2021. 
 
  

Samenvatting De FG rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitgevoerde acties op het 
gebied van privacy en gerelateerde informatiebeveiligingsactie. In de bijlage het 
jaarverslag over 2021. Er is een bredere basis gelegd voor het borgen van 
privacy en gegevensbescherming in de organisatie door meer aandacht van het 
bestuur  voor privacy en informatieveiligheid en het structureel uitbreiden van 
de formatie voor de Functionaris gegevensbescherming (FG) en Privacy officer 
(PO) en het maken van een start met het inregelen van risicomanagement. 
Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een kleine vooruitgang geboekt om de 
AVG verder te implementeren in de systemen en de processen. Geadviseerd 
wordt in 2022 hier meer aandacht aan te besteden. Met namen bij het uitvoeren 
van DPIA’s. Tenslotte wordt ook geadviseerd aandacht te besteden aan het 
actualiseren van het register van verwerkingen en een volwassenheidsniveau 
vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223104 - 492051 

Onderwerp Voortgang Swets & Zeitlinger, Heereweg 347B 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.   de volgende uitgangspunten vast te stellen voor de locatie 'Swets & 
Zeitlinger, Heereweg 347B': 
- De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie  
- Memo wonen Heereweg 347B 
- Uitgangspunten voor huisvesting arbeidsmigranten van commissie Roemer 
2.  Het agenderingsvoorstel 'Presentatie uitgangspunten Swets & Zeitlinger' 



commissie R&I van 14 april 2022 vast te stellen. 
  

Samenvatting Er wordt hard gewerkt aan mogelijke ontwikkelingen op het terrein van 'Swets & 
Zeitlinger' aan de Heereweg 347B. De eigenaar van de gronden heeft al langere 
tijd de wens om op deze locatie woningen te ontwikkelen. Er is, samen met 
bureau Wissing, gewerkt aan stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het 
terrein. Ook wordt met dit voorstel aangegeven dat de memo wonen Heereweg 
347B en het rapport van de commissie Roemer van toepassing zijn. Na 
vaststelling door het college, is er de wens om deze uitgangspunten aan de raad 
te presenteren. De raad krijgt hiermee een beeld van de (on)mogelijkheden van 
de betreffende locatie. 
 
Besloten wordt om de uitgangspunten en het agenderingsvoorstel 'Presentatie 
uitgangspunten Swets & Zeitlinger' commissie R&I van 14 april 2022 vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-231298 - 506593 

Onderwerp Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de Position paper bereikbaarheid Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting De bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek staat onder druk. De afgelopen 
40 jaar is de mobiliteit toegenomen, terwijl infrastructuur daarop niet of 
nauwelijks is aangepast. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 
beschrijft de keuzes die de gemeenten gezamenlijk maken om de Duin- en 
Bollenstreek bereikbaar te houden, verkeersknelpunten aan te pakken en de 
ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Inhoudelijk is sprake van een sterke 
samenhang met de Regionale Omgevingsagenda van Holland Rijnland en het 
ruimtelijk beleid vastgelegd in de Strategische Agenda Ruimte (Placemat) Duin- 
en Bollenstreek. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek 
beschrijft het gezamenlijke wensbeeld van de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Teylingen, Noordwijk en Katwijk voor het toekomstige regionale 
mobiliteitssysteem van de Duin- en Bollenstreek. Het college besluit om de 
Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vast te stellen, alsook de 
raadsbrief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-239568 - 521135 

Onderwerp Allonge 1 beheer- en exploitatieovereenkomst Bescal 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Allonge 1 op de beheers- en exploitatieovereenkomst BESCAL vast te stellen. 

Samenvatting BESCAL gebruikt, beheert en exploiteert 5 locaties van de gemeente. De 
'beheers- en exploitatieovereenkomst en gebruiksovereenkomst sociaal culturele 
en culturele accommodaties 2019-2020' is formeel verlopen per 31-12-2020. 
BESCAL is tot op heden onverminderd actief en dit dient geformaliseerd te 
worden tot dat de nieuwe beheer- en exploitatieovereenkomst is vastgesteld. 
Het streven is dat er voor of op 31-12-2022 een nieuwe beheer- en 
exploitatieovereenkomst met huurovereenkomsten is vastgesteld. Het college 
heeft besloten om de Allonge 1 op de beheers- en exploitatieovereenkomst 
BESCAL vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-232426 - 508333 

Onderwerp Tiny houses bloemenbuurt 

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

Afdeling TM Planvorming 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. Positief te besluiten over de volgende fase van het Tiny House project, 
zijnde de uitvoeringsfase. 

2. Het Spelregelkader vast te stellen.  
3. Een krediet beschikbaar te stellen van €290.000,- waarbij dekking 

plaatsvindt uit de verkoopopbrengst van gronden en minimaal budget-
neutrale realisatie het uitgangspunt is. 

4. Het bijbehorende begrotingswijzigingsformulier R305 vast te stellen.  
5. De loods (nu in gebruik door een pluimveevereniging) die zich aan de 

oostelijke kant van het terrein bevindt, te betrekken bij dit project en 
hiermee het plangebied te vergroten.  

Samenvatting Er is samen met vier omwonenden, vier tiny house geïnteresseerden en de 
gemeente Lisse een Spelregelkader opgesteld. In dit spelregelkader staan de 
regels en randvoorwaarden die gelden voor de bouw van een tiny house op het 
binnenterrein. Ook bevat het informatie over het terrein en de omgeving. 
Aanleiding voor het opstellen van dit Spelregelkader is dat eind 2020 de 
gemeenteraad besloten heeft het binnenterrein in de Bloemenbuurt, gelegen 
tussen de Narcissenstraat, Geraniumstraat, Broekweg en de Gasstraat in Lisse 
aan te wijzen als locatie voor de bouw van tiny houses. 
 
Tiny houses zijn duurzame kleine woningen die bij voorkeur zelfvoorzienend zijn 
en niet op gas en mogelijk elektriciteit zijn aangesloten. Het gaat in dit project 
om permanente tiny house-woningen, de grond (nu nog in handen van de 
gemeente Lisse) wordt zowel in privé als in gezamenlijkheid verkocht aan 
kopers. Het doel van het spelregelkader is om te komen tot een prettige 
leefomgeving voor zowel de omwonenden van het binnenterrein als voor de tiny 
house bewoners.  
 
Besloten wordt om de raad voor te stellen om positief te besluiten over de 
volgende fase van het Tiny House project, zijnde de uitvoeringsfase. Daarnaast 
wordt besloten om de raad voor te stellen om het Spelregelkader vast te stellen. 
Ook wordt besloten om de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te 
stellen van €290.000,- waarbij dekking plaatsvindt uit de verkoopopbrengst van 
gronden en minimaal budget-neutrale realisatie het uitgangspunt is. Voorgesteld 
wordt het bijbehorende begrotingswijzigingsformulier vast te stellen. Tevens 
wordt besloten om de raad voor te stellen om de loods (nu in gebruik door een 
pluimveevereniging) die zich aan de oostelijke kant van het terrein bevindt, te 
betrekken bij dit project en hiermee het plangebied te vergroten.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-163660 - 519980 

Onderwerp Besluit hogere waarden Heereweg 423 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit hogere waarden Heereweg 423  
2. De raadsbrief 'ontwerpbesluit hogere waarden Heereweg 423' vast te stellen. 
  

Samenvatting Door nieuwe informatie omtrent het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 423 is 
er een hogere waardenbesluit opgesteld door Omgevingsdienst West Holland. 
Voorgesteld wordt om hier kennis van te nemen en de bijgevoegde raadsbrief 
vast te stellen. Na het besluit zal het ontwerpbestemmingsplan inclusief het 
ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage worden gelegd.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235135 - 513764 

Onderwerp Onderzoeksplan 2022 (GW 213a) 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het Onderzoeksplan 2022 (GW 213a) vast te stellen. 

Samenvatting Het college doet jaarlijks onderzoek naar het door haar gevoerde bestuur. Ze 
doet dat op basis van de Gemeentewet (artikel 213a) en de doelmatig- en 
doeltreffendheidsverordening die daar uit voortvloeit. Die verordening stelt dat 
het college vooraf een onderzoeksplan vast moet stellen. Het onderzoeksplan 
voor 2022 kent een planning die is aangepast op de beschikbare capaciteit voor 



een dergelijk onderzoek. Die is krap door openstaande, lastig te vervullen 
vacatures, corona en het organisatie ontwikkeltraject. Eerst worden de lopende 
onderzoeken Anterieure overeenkomsten en Sturen op Gemeenschappelijke 
regelingen in 2022 afgerond. Verder wordt het onderzoek 'Afhandelen 
klantvragen' aangewezen als onderzoek naar het gevoerde bestuur. Het college 
stelt dit Onderzoeksplan 2022 vast. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-235131 - 513033 

Onderwerp Rapportage Anterieure overeenkomsten (GW 213a) 

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

Afdeling TM Control 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
Het onderzoeksrapport Anterieure overeenkomsten vast te stellen. 

Samenvatting De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben opdracht 
gegeven aan de concerncontroller onderzoek te verrichten of binnen het proces 
Anterieure overeenkomsten het daarmee samenhangend beleid wordt 
uitgevoerd en het effect van het beleid wordt bereikt. Het doelmatig en 
doeltreffend uitvoeren van het proces Anterieure overeenkomsten door 
HLTsamen is onderdeel van het onderzoek. Deze opdracht is in het 
Onderzoeksplan 2020 van het college vastgelegd. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden door het houden van interviews. 
Op basis van de rapportage is een ontwikkelplan samengesteld. De belangrijkste 
ontwikkelpunten zijn: Geef in de college- en raadsvoorstellen aan welke 
beleidsdoelen in de onderhandelingen zijn overeengekomen en die door middel 
van de Anterieure overeenkomst worden gerealiseerd; breng de leges 
Omgevingsvergunning in overeenstemming met de kosten en hanteer de meest 
recente plankostenscan; stuur op en monitor de uitvoering van de Anterieure 
overeenkomsten en verwerk afgesloten Anterieure overeenkomsten in de 
begroting via een wijziging of in een Planning & control rapportage. Het 
ontwikkelplan van de organisatie kent per ontwikkelpunt een of meerdere 
actiepunten. De uitvoering ligt vooral bij HLTsamen. Het college besluit het 
onderzoeksrapport Anterieure overeenkomsten vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


