BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

23 november 2021

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

Z-21-178431 - 489314
Definitief besluit Hybride lening Alliander
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
Conform het voorgenomen college besluit van 12 oktober 2021: "Verzoek
Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur" en onder voorbehoud van het
raadsbesluit met instemming d.d. 25 november as. definitief te besluiten:
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een reverse converteerbare hybride
obligatielening aan Alliander NV in de range van € 2,4 en € 3,0 miljoen.
2. Op een buitengewone vergadering van aandeelhouders in te stemmen met
het aan de raad van bestuur van Alliander NV delegeren van de bevoegdheid om
hiertoe een aantal gewone aandelen uit te geven."

Samenvatting

Op 31 mei heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om via een reverse
converteerbare obligatielening haar kapitaalstructuur (eigen vermogen) te
versterken voor een totaalbedrag van € 600 miljoen, met een ondergrens van €
550 miljoen. Aan Lisse, met 0,396% van de aandelen, betekent het verzoek om
een lening te verstrekken in de range van € 2,4 en € 3,0 miljoen. De
rentevergoeding wordt op 15 december definitief bepaald bij het verstrekken
van de lening.
Lisse wil duurzamer worden en niet langer bijdragen aan de opwarming van de
aarde en gaat uit van duurzaamheid in brede zin. De behoefte aan een
duurzame energievoorziening groeit en ook het gebruik van elektriciteit als
energiebron stijgt hard. Door het verstrekken van de reverse converteerbare
hybride obligatielening aan Alliander geven we een impuls aan de vernieuwing
en uitbreiding van het elektriciteitsnet.
De commissie heeft op 18 november het raadsvoorstel besproken. Het stuk
wordt in de vergadering van 25 november als hamerstuk geagendeerd. Nadat de
gemeenteraad heeft ingestemd met het verstrekken van een lening aan
Alliander, wordt het college besluit definitief van kracht.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-217555 - 484338
Beantwoording raadsvragen woningbouwambities Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van
de PvdA over de woningbouwambities Lisse vast te stellen.
De PvdA heeft op 23 oktober schriftelijke raadsvragen gesteld waarmee zij het
college vraagt inzicht te geven in de woningbouw aantallen met betrekking tot
huur- en (sociale) koopwoningen in de gemeente Lisse. Ook is het
college gevraagd hoe zij aankijkt tegen het (versneld) realiseren van bepaalde
woonsegmenten als oplossing voor het verminderen van 'scheef wonen'. In
de beantwoording zijn de gevraagde woningbouw aantallen inzichtelijk gemaakt
en is aangegeven hoe het college stuurt op de realisatie van de
woningbouwambities in de gemeente Lisse zoals vastgesteld in het
Woonprogramma 2020-2024. Het college besluit de beantwoording van

raadsvragen over de woningbouwambities Lisse vast te stellen.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-217087 - 484347
Schriftelijke vragen mbt noodopvang COA

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Toezicht en Handhaving
de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA Lisse d.d. 22
oktober 2021 met betrekking tot noodopvang vluchtelingen vast te stellen.
Op 22 oktober 2021 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college
van B&W over de noodopvang vluchtelingen. De vragen zijn beantwoord door
het college van Lisse.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-221592 - 489151
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W Lisse 16 november 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 november 2021 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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 488191
Advies PHO Economie en Leefomgeving 24 november 2021 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg
Economie en Leefomgeving van 24 november 2021 van Holland Rijnland.
Op 24 november 2021 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en
Leefomgeving van Holland Rijnland via Microsoft Teams plaats. Op de agenda
staan onder andere de volgende voorstellen: van strategie naar uitvoering
(opdrachtformulering landschapsstrategie), voortgangsrapportages
cofinancieringsfonds en nieuwe aanvragen (projecten Groene Hart Waterstof,
Talent op Maat), aanpassing huisvestingsverordening voor wachtlijst
woonwagens en particuliere verhuurders, handelingsperspectief
woonruimteverdeling en woningbouwopgave (bestuursopdracht wonen),
herijking uitvoeringsprogramma's mobiliteit (werkwijze) en mededelingen onder
andere over stand van zaken Noordelijke Ontsluiting Duin- en Bollenstreek en
klantbijdragen 2022 regiotaxi Holland Rijnland. Het college stemt in met de
uitgebrachte adviezen over de verschillende agendapunten.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-220453 - 487132
Financiele kaderstelling 2023 verbonden partijen Holland-midden
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving
aan te nemen;
2. De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling ook van toepassing te
verklaren op de overige gemeenschappelijke regelingen;

3. De raadsbrief 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' vast te
stellen.
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de
jaarlijkse financiële kaderstelling voor de begrotingen van de gezamenlijke
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden en deze ook van
toepassing te verklaren voor de overige gemeenschappelijke regelingen. De
gemeenteraad zal met een raadsbrief worden geïnformeerd. De financiële
kaderstelling geeft de richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de
gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2023.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-219119 - 484704
Prestatieafspraken Lisse 2022 - 2025

Portefeuillehouder
Afdeling

TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De Prestatieafspraken Lisse 2022-2025 aan te gaan met woningcorporatie
Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek.
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 2 Gemeentewet juncto artikel
3:60 BW een volmacht verleent aan portefeuillehouder J.A.C. Langeveld voor het
ondertekenen van de prestatieafspraken.
3. Dat onder deze volmacht ook het accorderen van eventueel nog opvolgende
wijzigingen valt, waartoe in mandaat wordt besloten.
4. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de prestatieafspraken na
ondertekening ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

Samenvatting

In de prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurderorganisatie en de
woningcorporatie wordt vastgelegd welke bijdrage zij de komende jaren zullen
leveren aan de lokale volkshuisvestelijke doelen. We maken afspraken over de
beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen. Ook wordt er
aandacht besteedt aan de onderwerpen Leefbaarheid, wonen met zorg en de
onderlinge samenwerking. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na uitvoerig
overleg tussen Woonstichting Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en
de gemeente. De concept prestatieafspraken zijn bij dit besluit gevoegd als
bijlage. We sluiten dit jaar voor het eerst meerjarige prestatieafspraken. De
afspraken zijn onderverdeeld in zes thema's, waarbij voor elk thema eerst de
ambities en kaderafspraken tot en met 2025 zijn vastgelegd. Vervolgens worden
de concrete uitvoeringsactiviteiten voor 2022 benoemd.
Het college besluit om de Prestatieafspraken Lisse 2022 - 2025 aan te gaan met
woningcorporatie Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek, dat de
burgemeester een volmacht verleent aan portefeuillehouder J.A.C. Langeveld
voor het ondertekenen van de prestatieafspraken, dat onder deze volmacht ook
het accorderen van eventueel nog opvolgende wijzigingen valt en de raad van
deze besluiten in kennis te stellen.

Besluit

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

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-220144 - 486383
Toekomst bestendig begroten
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
De raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt
voorgesteld De notitie Toekomstbestendig begroten vast te stellen.
Toekomstbestendig begroten is een proces waar in financiële zin aandacht wordt
besteed aan de basis op orde in termen van inzicht en monitoring en aan
ontwikkeling van beleid en sturing. Wat is begonnen vanuit een toenemende
verslechterde financiële positie van de gemeente Lisse is uitgegroeid tot een
strategische koers voor duurzame gemeentefinanciën die raad en college zowel
op de korte als middellange en lange termijn sturing geeft op de doelen die in dit
document zijn opgenomen. Die doelen staan uitgewerkt op het niveau van
exploitatie, vermogenspositie, voorzieningenniveau en weerbaarheid.
Waarbinnen vervolgens (financiële) kaders en begrotingsspelregels staan
uitgewerkt, de bestaande en gewenste streefwaarden voor de financiële
kengetallen zijn benoemd en de bestuurlijke ambitie en prioriteitstelling wordt
aangegeven.
De nota toekomst bestendig begroten is met een eerdere versie in het college en
raad besproken. De nota is naar aanleiding van deze besprekingen aangepast en
ligt nu voor ter besluitvorming.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

