
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 28 september 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-21-209498 - 472462 

Onderwerp Vaststellen raadsbrief Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke 
regelingen 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raadsbrief inzake analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke 
regelingen vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211222 - 472426 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst dd. 21 september 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst dd. 21 september 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209439 - 468407 

Onderwerp Ontwikkelingen omroep BO 

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

Afdeling TM Communicatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief ‘Ontwikkelingen omroep BO’ vast te stellen. 
2. Het tekort van € 3.518,- incidenteel op te voeren voor de eerste tussentijdse 
rapportage 2022 en structureel voor de begroting 2023 en verder. 

Samenvatting Recent is besloten om het plan voor de federatieve samenwerking tussen 
Omroep BO en RTV Katwijk definitief te annuleren en beide omroepen 
zelfstandig verder te laten gaan. Hiertoe is besloten op verzoek van beide 
omroepbesturen. Omroep BO blijft daarmee de lokale omroep voor Hillegom, 
Lisse, Teylingen en Noordwijk. Het college heeft besloten de raadsbrief 
ontwikkelingen omroep BO vast te stellen en het tekort van  € 3.518,- 
incidenteel op te voeren voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 en structureel 
voor de begroting 2023 en verder. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171079 - 472079 



Onderwerp Stand van zaken 2021 regionaal-economische samenwerking 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Vast te stellen dat, in geval de overeenkomst exploitatiebijdragen governance 
met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek in 2022 niet wordt 
verlengd, een bedrag van maximaal  €36.200,-aan de Stichting Economic Board 
Duin- en Bollenstreek ter beschikking wordt gesteld, ten behoeve van het 
nakomen van (lopende) verplichtingen.  
 
2. De bijgevoegde raadsbrief over de voortzetting van de huidige regionaal-
economische samenwerking Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
  

Samenvatting Om de huidige economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek te 
kunnen voortzetten, zijn de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bezig 
met het opstellen van een economisch uitvoeringsagenda. Inmiddels zijn 
hiervoor vier gedeelde opgaven benoemd. Deze vier opgaven willen de colleges 
verdere uitwerken tot een regionale uitvoeringsagenda, dat goed aansluit op de 
integrale uitvoeringsprogramma’s van Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland. 
 Omdat deze twee programma’s nog volop in ontwikkeling zijn, is er ervoor 
gekozen om een jaar de tijd te nemen en zal ingezet worden op het verlengen 
van de samenwerking met de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek 
(hierna: Economic Board) voor diezelfde periode. De Economic Board kan de 
lopende projecten dan zorgvuldig afronden en namens de ‘triple helix’ inbreng 
leveren in het uitvoeringsprogramma. De vijf gemeenten zullen zich in de 
tussentijd tevens beraden op de meest effectieve samenwerkingsvorm na 2022. 
 Voor het voortzetten van de samenwerking na 2021 is een nieuwe 
exploitatieovereenkomst nodig. Hierover volgt in december nog een 
raadsvoorstel. 
 
In het geval dat de samenwerking met de Economic Board niet verlengd wordt 
aan het einde van dit jaar, moeten er er kosten gemaakt worden door de 
Economic Board. Deze komen uiteindelijk ten laste van de deelnemende 
gemeenten. Hier moet al in 2021 rekening mee worden gehouden. 
 
In het collegevoorstel wordt gevraagd om deze informatie door middel van de 
bijgevoegde raadsbrief aan de raad te sturen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161546 - 466568 

Onderwerp Vaststelling raadsbrief stimuleren lokale inkopen. 

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

Afdeling TM Facilitair 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake stimuleren lokale inkoop vast te stellen 

Samenvatting Op 10 december 2020 heeft u een motie aangenomen ter stimulering van de 
lokale/regionale economie. Juist in deze (corona)crisis is de lokale economie 
zwaar getroffen en is een gemeentelijke stimulans wenselijk. Het college heeft 
besloten de raadsbrief op de motie inzake de lokale en regionale 
economie/ondernemers vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-211407 - 471659 

Onderwerp Beleidsnotitie nieuwe Wet Inburgering 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Wij vragen het college kennis te nemen van bijgevoegde beleidsnotitie nieuwe 
Wet inburgering 2021.  
  

Samenvatting Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. Vanaf 
deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van 
inburgeringsonderwijs aan statushouders en andere inburgeringsplichtigen. Het 
onderwijs richt zich op het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op 
deelname aan de Nederlandse samenleving. In de nieuwe situatie moeten 



gemeenten ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal 
leren en aan het werk gaan. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-207648 - 465145 

Onderwerp Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van aanvraag 
omgevingsvergunning voor afwijken van gebruik voor de aanleg en formalisatie 
van verharding voor de bedrijfshal aan de Achterweg Zuid 59 te Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de volgende 
beslispunten: 
1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) te verklaren in 
ontwerp geen bedenkingen te hebben (zie bijgevoegde ontwerpversie 'Verklaring 
van geen bedenkingen') tegen de op 1 juni 2021 ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het gebruik ten behoeve 
van het bedrijfsmatig gebruik van het buitenterrein. 
2. Aan de onder punt 1 vermelde ontwerp 'verklaring van geen bedenkingen' 
een definitieve status toe te kennen indien binnen de termijn waarbinnen 
zienswijze kunnen worden ingebracht, geen zienswijze is ontvangen.     
3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd is. 
  

Samenvatting Op 1 juni 2021 is een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan 
de Achterweg Zuid 59. De aanvraag betreft een afwijking van gebruik ten 
behoeve van niet-agrarische bedrijfsactiviteiten op het buitenterrein voor de 
activiteiten als parkeren, laden en lossen, buitenopslag, etc.. De activiteiten zijn 
ten behoeve van de op hetzelfde perceel eerder aanwezige cq. enigszins 
gewijzigd te herbouwen bedrijfsloods. Als gevolg van de nieuwe situatie vindt er 
een beperkte herinrichting van het achter terrein plaats. De wijzigingen op het 
achterterrein zien op het aanbrengen van circa 64m2 verharding/stelconplaten 
in het noordoostelijke plandeel en het aanbrengen van circa 104m2 
verharding/stelconplaten in het noordwestelijke plandeel. Om de verharding ten 
behoeve van de bedrijfshal te kunnen gebruiken wordt een afwijking van gebruik 
gevraagd. Ook voor de reeds aanwezige terreinverharding bestaande uit asfalt 
en stelconplaten, vanaf de dam naar de bedrijfsloods, wordt een afwijking van 
gebruik gevraagd ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten. 
Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen tot het afgeven van een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Na besluitvorming door de raad, 
worden beide ontwerpbesluiten voor 6 weken ter inzage gelegd, Tijdens deze 
periode kan een ieder zijn of haar zienswijze indienen. In het geval dat er geen 
zienswijze zijn ontvangen, krijgt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
een dag na de termijn waarbinnen zienswijze kunnen worden ingediend de 
status van definitieve verklaring van geen bedenkingen.   
 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-209414 - 470375 

Onderwerp Jaarstukken 2020 Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek; 
2. De raadsbrief over de jaarstukken 2020 van de Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad. 

Samenvatting De stichting Greenport Duin- en Bollenstreek krijgt jaarlijks een bijdrage van de 
vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek voor de uitvoering van haar taken. 
Over de voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd aan de 
gemeenten. Zo ook over het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Deze 
jaarstukken passen binnen de afgesproken kaders. Besloten wordt om kennis te 
nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Stichting Greenport 
Duin- en Bollenstreek en de raadsbrief over de jaarstukken 2020 van de 
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek vast te stellen en te versturen aan de 



gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-210375 - 469874 

Onderwerp Brief ISD Bollenstreek over het besluit algemeen bestuur over begroting 2022 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief “besluit AB begroting Gemeenschappelijke Regeling ISD 
Bollenstreek 2022” vast te stellen. 

Samenvatting Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek heeft op 28 juni 2021 de 
voorgestelde begroting 2022 ongewijzigd vastgesteld. De brief van de ISD 
Bollenstreek geeft informatie over het besluit dat het algemeen bestuur heeft 
genomen op de zienswijzen die op de conceptbegroting ISD Bollenstreek 2022 
zijn uitgebracht. De raadsbrief “besluit AB begroting GR ISD Bollenstreek 2022” 
is op 11 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Lisse. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


