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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. 
Prins, secretaris 

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

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-251598 - 545152 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 17 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW Lisse van 17 mei 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-226491 - 544515 

Onderwerp Raadsbrief Ontvangen reactie provincie Zuid-Holland Toekomstbestendig 
begroten 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief behorende bij de brief van de provincie met als onderwerp 
"Toekomstbestendig begroten" vast te stellen. 

Samenvatting Elke gemeente moet zorgen voor een begroting die "structureel en reëel in 
evenwicht" is. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdt toezicht op de 
ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten in de provincie Zuid-
Holland. Na de beoordeling van de begroting 2022 heeft Gedeputeerde Staten 
op 16 december 2021 een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het besluit 
dat de Begroting 2022 van Lisse voldoet aan de criteria voor de begroting. In de 
brief doet Gedeputeerde Staten ook een aantal constateringen ten aanzien van 
de begroting en de financiële positie van de gemeente en het college heeft daar 
een reactie opgegeven. 13 mei 2022 heeft het college de reactie van 
Gedeputeerde Staten ontvangen, waarin de provincie haar waardering uitspreekt 
voor de samenwerking met de raad en de aanpak om te komen tot een gezond 
financieel beleid. De provincie benadrukt daarnaast onze wettelijke verplichting 
om tot een structureel en reëel evenwicht in de begroting te hebben. Het college 
kan instemmen met de ontvangen reactie en ziet geen aanleiding om een 
bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten aan te gaan. Met deze raadsbrief 
inclusief bijlage voldoen we aan de toezegging die het college heeft gedaan aan 
de gemeenteraad om de gemeenteraad te informeren als de reactie van 
Gedeputeerde Staten is ontvangen. 
 
Het college heeft besloten de raadsbrief en de bijlage vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-194207 - 538840 

Onderwerp Stand van zaken Stedenbouwkundige verkenning Greveling-Zuid 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 1. de raadsbrief "Stand van zaken Greveling-Zuid stedenbouwkundige 



burgemeester en wethouders 
besluit 

ontwikkeling" vast te stellen. 
2. kennis te nemen van de uitvoering van de Motie Groene Gevels  
 
  

Samenvatting Op 23 december 2021 stelde de raad van Lisse de stedenbouwkundige 
verkenning Greveling-Zuid vast, inclusief de bijlagen. Dit besluit bevat de kaders 
en uitgangspunten waarbinnen de gemeente de twee kavels aan de 
Ruishornlaan 25 en Ruishornlaan 21 wil bebouwen met seniorenwoningen 
respectievelijk met jongeren- en starterswoningen. Ook werd op 23 december 
2021 een motie ingediend, met het verzoek in de planvorming te onderzoeken of 
het haalbaar is gebouwen te ontwerpen met groene gevels. Aan de motie is 
uitvoering gegeven met een inspiratieboek.  
Met een raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van 
deze twee kavels. Besloten wordt om de raadsbrief 'Stand van zaken Greveling-
Zuid' vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


