
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 25 mei 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-21-176925 - 425803 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 mei 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 18 mei 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168043 - 419355 

Onderwerp Kadernota 2022-2025 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De ambtelijke organisatie de opdracht te geven om voorstellen tot 
bezuinigingen voor te bereiden van een omvang die minimaal gelijk is aan de 
financiële opgave van Lisse. 
 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld om:  

1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen; 
2. Voor de meerjarenbegroting 2022 het college op te dragen met 

voorstellen te komen voor een sluitende begroting in 2022, het 
structureel in evenwicht brengen van de begroting en voor de 
meerjarenraming te komen met oplossingsrichtingen voor structureel 
positieve saldi. 

Samenvatting Met de Kadernota 2022 geven we een inzicht in de verwachte financiële 
gevolgen van de verwachte ontwikkelingen en stellen we de uitgangspunten vast 
voor de Programmabegroting 2022. De Kadernota wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming. 
 
Uit de actualisatie van de meerjarenraming blijkt dat er sprake is van een tekort 
in alle jaren. Er zal een aanvullende bezuinigingsopgave nodig zijn om te komen 
tot een structureel sluitende begroting. Met de Kadernota 2022-2025 wordt de 
1e fase in gang gezet richting een toekomstbestendige begroting voor Lisse. Het 
college streeft ernaar om de ambities binnen de bestaande budgetten te 
realiseren. Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-164574 - 422344 

Onderwerp Programmarekening 2020 Lisse 

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

Afdeling TM Financien 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. De Programmarekening 2020 vast te stellen; 
2. Het resultaat voor bestemming van de Programmarekening 2020 te 

bepalen op € 1.325.939. 
3. De budgetten, zoals opgenomen in de bijlage 6 van de 

Programmarekening 2020, voor een bedrag van € 1.447.756 over te 
hevelen naar 2021;  

4. Het verschil tussen het totaal van de overhevelingen en het deel dat 
gedekt wordt uit het resultaat, voor een totaal van € 121.817, te 
dekken door een onttrekking uit de algemene reserve; 

5. De voorgestelde overheveling bij de 2e Tussentijdse rapportage 2020 
"Invoering omgevingswet" van € 200.000 terug te draaien; 

6. De bijgevoegde begrotingswijziging R305 vast te stellen. 
7. De reserve arbeidsgerelateerde kosten per 31 december 2020 vrij te 

laten vallen en de reserve op te heffen. 
8. De volgende reserves zonder saldo per 31 december 2020 op te 

heffen:  
1. Verkoop gronden; 
2. Keukenhofbijdrage; 
3. Kunstwerken. 

9. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen. 

Samenvatting In de Programmarekening 2020 doen wij verslag van de in 2020 door ons 
college uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. Uitgangspunt van onze 
verantwoording is de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2020. 
Het saldo van de Programmarekening Lisse 2020 bedraagt € 1.325.939 positief. 
Dit wordt veroorzaakt doordat diverse incidentele projecten uit de begroting 
2020 die niet (volledig) zijn gerealiseerd in 2020 en waarvoor het wenselijk is 
dat de geplande activiteiten in 2021 worden uitgevoerd. Daarom wordt 
voorgesteld om de bijbehorende budgetten van deze incidentele projecten over 
te hevelen naar 2021. Door incidentele winstnemingen op de Waterkanten en 
het Heemskerkplein is het tekort in 2020 beperkt gebleven. Na overhevelingen 
resteert er een tekort van € 121.817. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176169 - 423319 

Onderwerp 1e Tussentijdse rapportage 2021 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. de 1e Tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen. 
2. de bijbehorende begrotingswijziging R306 vast te stellen. 
3. het investeringskrediet voor de vervanging van de vloerbedekking van 

€ 30.000 in te trekken. 

Samenvatting Het concept van de 1e Tussentijdse rapportage 2021 rapporteert over de 
financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de door de raad 
vastgestelde Programmabegroting 2021. Het financiële resultaat van het concept 
van de 1e Tussentijdse rapportage 2021 is € 504.000 negatief. 
 
Het verwachte begrotingssaldo 2021 gaat hierdoor van € 71.000 positief naar € 
434.000 negatief. In het begrotingssaldo is nog geen rekening gehouden met de 
recent toegezegde extra incidentele middelen voor Jeugd door het Rijk of de 
mogelijk extra kosten als gevolg van de mogelijkheid om de wachtlijsten binnen 
de Jeugdzorg aan te pakken. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-166888 - 409197 

Onderwerp Beleidsdocument en beleidsregels laadinfrastructuur gemeente Lisse 2021 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Op grond van de Inspraakverordening Gemeente Lisse 2005 gedurende 
zes weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur 
gemeente Lisse. 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 



2. Op grond van de Inspraakverordening gedurende zes weken inspraak te 
verlenen op het concept-beleidsdocument Laadinfrastructuur gemeente Lisse. 
3. Kennis te nemen van de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur gemeente 
Lisse.  

Samenvatting In het Regeerakkoord 2017 ‘vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat 
uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze opgave te 
verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij 
het Klimaatakkoord toegevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL 
moeten op regionaal en gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, 
gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit het 
Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Door het faciliteren 
van voldoende nieuwe laadlocaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de doelstellingen voor duurzame mobiliteit. 
Tegelijk met dit beleidsdocument zijn beleidsregels opgesteld, die aangeven 
welke eisen en voorwaarden er gelden bij de realisatie van laadinfrastructuur in 
de gemeente Lisse. Het beleidsdocument en de beleidsregels voor 
laadinfrastructuur geven het kader waarbinnen de realisatie van 
laadinfrastructuur in de gemeente kan plaatsvinden.   
Het college besluit op grond van de Inspraakverordening Gemeente Lisse 2005 
gedurende zes weken inspraak te verlenen op de concept-beleidsregels 
Laadinfrastructuur gemeente Lisse en verzoekt de gemeenteraad inspraak te 
verlenen op het concept-beleidsdocument Laadinfrastructuur gemeente Lisse en 
kennis te nemen van de concept-beleidsregels Laadinfrastructuur gemeente 
Lisse.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-168370 - 399173 

Onderwerp Halfjaarrapportages Jeugd 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. De bijgevoegde raadsbrief rapportages jeugd vast te stellen. 

Samenvatting De rapportages, halfjaarrapportage jeugdhulp 2020 en Monitor Sociaal Domein: 
sturen op jeugdhulp, geven een beeld van het jeugdhulpgebruik in de gemeente 
Lisse. De raadsbrief bevat een toelichting op de bijzonderheden op regionaal 
niveau. De huidige halfjaarrapportage is op een andere manier opgebouwd. 
Daarmee geeft de halfjaarrapportage inzicht in de kosten voor jeugdhulp en het 
tot dan doe bekende corona-effect op het jeugdhulpgebruik. Wij stellen voor om 
deze vast te stellen. Zo is de gemeenteraad goed geïnformeerd.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-174985 - 419588 

Onderwerp Projectenboek juni 2021 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het projectenboek juni 2021. 
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
2. Kennis te nemen van het projectenboek juni 2021. 
3. Het agenderingsvoorstel voor een technisch vragenuur over het 
projectenboek voorafgaand aan de raadscommissie R&I op 10 juni 2021 vast te 
stellen. 

Samenvatting Het projectenboek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote 
bouwprojecten in de gemeente Lisse inhoudelijk wordt toegelicht. De financiële 
toelichting van de projectenportefeuille maakt onderdeel uit van de paragraaf 
grondbeleid (jaarrekening) en de tussentijdse rapportages. Het projectenboek 
bevat daarnaast over overige ruimtelijke ontwikkelingen waarover (nog) geen 
formele afspraken zijn gemaakt en een overzicht van de totale 
woningbouwproductie. Besloten wordt om het projectenboek juni 2021 vast te 
stellen, het projectenboek ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad 
en het agenderingsvoorstel voor een technisch vragenuur over het 
projectenboek voorafgaand aan de raadscommissie R&I van 10 juni 2021 vast te 
stellen. 
 
In het afgelopen halfjaar zijn er bij verschillende projecten een aantal stappen 
gezet die de realisatie van nieuwe woningen en een nieuwe sporthal dichterbij 
brengen. Het meest zichtbaar zijn de vorderingen van de bouw van de 
projecten. Bij de Waterkanten zijn wederom een aantal woningen opgeleverd, bij 



Elka vordert de bouw gestaag en bij Nieuw Meerzicht worden dit voorjaar de 
eerste opleveringen verwacht. Daarnaast is in februari 2021 de bouw van 
Sporthal Ter Specke gestart. Voor andere projecten zijn de afgelopen maanden 
mijlpalen in de vorm van besluitvorming te melden. Zo is bij Dever-Zuid 
Geestwater in februari 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Stek en Amvest. Ook zijn er intentieovereenkomst gesloten voor de voormalige 
Rembrandtschool (met Stek) en Swets en Zeitlinger. Tenslotte is het project 
Havenkwartier formeel afgerond met de oplevering van de openbare ruimte. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-176439 - 424156 

Onderwerp Notitie Jeugdzorg Teylingen en Holland Rijnland 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het agenderingsvoorstel Notitie Jeugdzorg Teylingen en Holland Rijnland vast te 
stellen.  

Samenvatting Dhr. A. van Kempen, wethouder van de gemeente Teylingen, heeft in januari 
2021 een notitie Jeugdzorg Teylingen en Holland Rijnland gepubliceerd. De 
notitie beschrijft hoe de gemeente Teylingen er, 6 jaar na de decentralisatie van 
de jeugdzorg, voorstaat met de transformatie en het financieel beheer in de 
jeugdzorg. Daarnaast worden in de notitie suggesties gedaan voor 
vervolgstappen in de transformatie.  
De notitie is in februari 2021 aan de Raad van Lisse gezonden, met daarbij een 
bijlage met cijfers van de gemeente Lisse. De Raad heeft op basis van deze 
informatie aangegeven hierover in gesprek te willen met de wethouder. Door 
middel van het agenderingsvoorstel willen we de gemeenteraad de gelegenheid 
geven om informeel in gesprek te gaan met de wethouder over de Notitie 
Jeugdzorg Teylingen en Holland Rijnland.   
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-175516 - 421357 

Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Lisse vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording vast te stellen en 
aan de raad toe te zenden. 

Samenvatting De gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast 
moeten de gemeenten er voor zorgen dat het LRK juist en volledig is ingevuld en 
actueel is. Jaarlijks is het college verplicht een jaarverslag aan de minister te 
overleggen met gegevens over de uitvoering van deze taken over het 
voorafgaande kalenderjaar. Deze verantwoording wordt ingediend bij de 
Inspectie voor het Onderwijs (IvhO). De gemeente Lisse heeft al jaren status A. 
Dit betekent dat de gemeente Lisse voldoet aan wettelijke minimumeisen voor 
uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang. In het verslagjaar 
2020 was het LRK juist, volledig en actueel. Door de coronamaatregelen is het in 
2020 niet gelukt om alle wettelijke jaarlijkse onderzoeken te laten plaatsvinden. 
In de periode van 16 maart tot 8 juni heeft de GGD niet de ingeplande jaarlijkse 
inspecties kunnen uitvoeren. De GGD beschikte niet over voldoende capaciteit 
om dit in te lopen. Daarom zijn er in juni afspraken en keuzes gemaakt en is 
uitgegaan van een haalbaarheid van 75% van alle wettelijke reguliere 
inspecties. Dit is gelukt. De niet-ingezette inspecties zijn ingepland in het eerste 
kwartaal van 2021. De IvhO heeft aangegeven dat, in verband met de 
coronamaatregelen, de normen van de wettelijke taken die hiervoor gelden niet 
onverkort worden toegepast. Bij de beoordeling van de taakuitvoering passen zij 
maatwerk toe. In het verslagjaar is één handhavingsadvies ontvangen van de 
GGD. Op dit handhavingsadvies is een handhavingsactie uitgezet door middel 
van een schriftelijke waarschuwing. De betreffende kinderopvangvoorziening 
heeft deze tekortkoming opgelost. Het college besluit de Jaarverantwoording 
Kinderopvang 2020 Lisse vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-21-169971 - 417657 

Onderwerp Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor een participatieverplichting 
geldt gemeente Lisse. 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Bijgevoegde lijst met buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor een 
participatieverplichting geldt voor de initiatiefnemer, conform (artikel 16:55 lid 7 
Omgevingswet), vast te stellen;  
2. De lijst genoemd onder 1 in werking te laten treden met ingang van de dag 
waarop de Omgevingswet in werking treedt.  

Samenvatting De Omgevingswet biedt de gemeenteraad de bevoegdheid om onderwerpen aan 
te wijzen waarvoor een participatieplicht voor de initiatiefnemer zal gelden als 
indieningsvereiste bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Voor inwerkingtreding van de 
Omgevingswet adviseren wij aan de Raad een besluit  te nemen over de 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de Raad een 
participatieverplichting wil laten gelden. 
Hiertoe is een lijst opgesteld met buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
waarvan de raad een participatieverplichting wil laten gelden. Deze lijst is 
bijgevoegd. Deze lijst is tot stand gekomen in samenwerking met de 
gemeenteraad in de werksessie van 12 mei jl. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


