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Z-20-138953 - 387217
Beslissing op bezwaar exploitant Tuincentrum Overvecht
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
Om in te stemmen met de verzending van de beslissing op bezwaar aan de
exploitant van Tuincentrum Overvecht, waarbij het bezwaarschrift ongegrond
wordt verklaard.
Bij brief van 1 oktober 2019 is ons verzocht om handhavend op te treden ten
aanzien van het strijdige assortiment aangeboden door Tuincentrum Overvecht.
Dit handhavingsverzoek is niet-ontvankelijk verklaard, omdat de verzoeker om
handhaving niet als belanghebbende kon worden aangemerkt. Bij diverse
controles bij Tuincentrum Overvecht is echter wel geconstateerd dat het
aangeboden assortiment niet geheel passend was binnen een tuincentrum. Een
en ander levert een strijdigheid op met het vigerende bestemmingsplan en de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Om die reden is het
handhavingstraject voortgezet. Naar aanleiding van deze constateringen hebben
wij bij besluit van 16 juni 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan de
exploitant van Tuincentrum Overvecht. Wij hebben de exploitant daarbij gelast
om uiterlijk voor 29 juli 2020 de artikelen die volgens de definitie van het
tuincentrum niet behoren tot het hoofd- of nevenassortiment te verwijderen van
de verkoopvloer en de voor verhuur aangeboden auto's te verwijderen van het
parkeerterrein. Bij besluit van 9 juli 2020 hebben we deze begunstigingstermijn
verlengd tot zes weken na de verzenddatum van de beslissing op bezwaar.
Tegen voornoemd besluit van 16 juni 2020 tot oplegging van een last onder
dwangsom is namens de exploitant bezwaar gemaakt, welk bezwaar inmiddels
door de Commissie Bezwaren en Klachten op een hoorzitting is behandeld. De
Commissie Bezwaren en Klachten heeft ons geadviseerd om het bezwaarschrift
gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.
Het pand is thans niet meer in in bezit van exploitant maar is op overgenomen.
Tijdens een controle van 13 januari 2021 is geconstateerd dat er geen sprake
meer was van een overtreding van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de laatste controle is besloten om de beslissing op bezwaar
te gaan opstellen. Deze beslissing op bezwaar stond in maart op de agenda om
door het college te worden behandeld.
Door de brand van 8 februari 2021 zijn de omstandigheden echter gewijzigd
waardoor wij nogmaals kritisch naar het voorstel hebben gekeken. Dat is de
reden dat het voorstel nu pas bij het college ligt.
alles overwegende wordt voorgesteld om het bezwaar ongegrond te verklaren.
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Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-196143 - 443086
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 juni 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 22 juni 2021 vast te stellen.
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Z-21-176368 - 439438
Reactie brief Vivamente 10 mei 2021
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. Akkoord te gaan met de reactie aan Vivamente naar aanleiding van hun brief
van 10 mei 2021.
2. De raadsbrief ter informatie over de reactie aan Vivamente vast te stellen.
Op 10 mei 2021 heeft praktijk voor Psychologie & Coaching Vivamente een brief
gestuurd aan het College en de gemeenteraad van Lisse. In de brief geeft
Vivamente aan dat zij hun budgetplafond hebben bereikt en dat ze zich zorgen
maken over de toegankelijkheid van zorg. In de brief doet Vivamente het
verzoek om het budgetplafond te verruimen. Namens het College is een reactie
opgesteld ter beantwoording van deze brief. In dit voorstel wordt aan het college
gevraagd akkoord te gaan met de reactie aan Vivamente.
In deze brief geeft de gemeente aan dat er een groeiende vraag binnen de
gehele sector plaats vindt en dat dit betekent dat we helaas niet de mogelijkheid
hebben om de bestedingsruimte van een individuele praktijk te verhogen. Om te
voorkomen dat kinderen met ernstige problematiek de dupe worden van
financiele tekorten hebben de gemeenten in Holland Rijnland extra geld
gereserveerd voor deze doelgroep. Door middel van een afwegingskader zorgen
we ervoor dat de extra middelen terecht komen bij jeugdigen waarbij sprake is
van een dringende hulp vraag. Ook het Rijk heeft extra middelen beschikbaar
gesteld voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Zodra de
verdeling en de voorwaarden voor besteding van deze middelen bekend zijn zal
blijken wat dit voor effect heeft op de bestedingsruimte en wachtlijsten in onze
regio.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-193954 - 441623
Kwijtschelding gemeentelijke schulden hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC

1. het 'Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen' vast te stellen.

De Belastingdienst en Toeslagen heeft gemeenten en waterschappen gevraagd
om openstaande vorderingen kwijt te schelden aan gedupeerden van
toeslagenaffaire. Het rijk heeft hierbij toegezegd alle kosten die gemeenten
zullen maken bij het verlenen van de kwijtschelding volledig te vergoeden. Om
een grondslag te creëren voor deze kwijtschelding hebben de betrokken
ministeries gewerkt aan de 'Verzamelwet hersteloperatie toeslagen'. De beoogde
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2022. Omdat gedupeerden
niet zo lang kunnen wachten op kwijtschelding van hun publieke schulden wordt
het college gevraagd het 'Besluit om te anticiperen op de verzamelwet
hersteloperatie toeslagen' vast te stellen. Dit besluit geeft grondslag om de
gedupeerden hun gemeentelijke schulden kwijt te schelden. Gedupeerde ouders
en de toeslagpartners hoeven – anders dan bij de reguliere kwijtschelding –
geen verzoek te doen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het
college of de aangewezen invorderingsambtenaar verleent de kwijtschelding
ambtshalve. Met die besluit werken we mee aan rust, zekerheid en zicht op een
nieuwe schuldenvrije start voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-17-001208 - 429510
Anterieure exploitatieovereenkomst Nieuw Trompenburg
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De anterieure exploitatieovereenkomst inzake Nieuw Trompenburg aan te
gaan met Wilma Wonen.
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet juncto
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder J.T.A. van
Haaster voor het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst.

Samenvatting

Besloten wordt om de anterieure exploitatieovereenkomst inzake Nieuw
Trompenburg met Wilma Wonen aan te gaan en de wethouder te machtigen
deze te ondertekenen. Met deze overeenkomst kan het al vele jaren
braakliggend terrein ontwikkeld worden tot woningbouw. Het braakliggende
terrein "Trompenburg" is gelegen tussen de Achterweg, Vuursteeglaan,
Heereweg en Woonzorgcentrum Rustoord. Dit terrein is aangekocht door Wilma
Wonen om hier woningbouw te ontwikkelen. Op deze locatie zijn maximaal 65
woningen beoogd bestaande uit een vrijstaande woning, twee-onder-een
kapwoningen, appartementen en rijwoningen.
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Z-20-134378 - 430717
Raadsbrief verslag meedenksessie Lokale Energiestrategie Lisse
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Opbrengst meedenksessie Lokale
Energiestrategie mei 2021’ vast te stellen (bijlage 1).
In februari informeerden we de raad over de voorlopige uitkomsten van de
eerste fase van het participatietraject over de energietransitie in onze gemeente.
In mei informeerden wij over het energiecollege en de meedenksessie over de
warmtetransitie van april 2021. Op 11 mei organiseerden we een meedenksessie
over de Lokale Energiestrategie. Met bijgevoegde raadsbrief informeren we de
raad over de opbrengsten van deze meedenksessie. Het college besluit om de
raadsbrief inzake ‘Opbrengsten meedenksessie Lokale Energiestrategie mei
2021’ vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-177119 - 438182
Voortgang Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake
Voortgang Niet Actief Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse vast te stellen.
ProRail werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het
"Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen" (nabo's). Om de veiligheid te
vergroten moeten deze "onbewaakte"overwegen gesaneerd of samengevoegd en
actief beveiligd worden door middel van lichten die gaan knipperen, bellen die
rinkelen en slagbomen die de weg voor het wegverkeer afsluiten als er een trein
aankomt (automatische halve overwegbomen = ahob). Het gaat om twee nabo's
in Lisse en Hillegom tussen Halfweg en de Beeklaan. Er worden drie varianten
onderzocht. Frederikslaan beveiligen of Lisse beveiligen of een overgang er
tussenin. Raad en belanghebbenden worden geïnformeerd en meegenomen in
het proces. Besloten wordt om de raadsbrief inzake Voortgang Niet Actief
Beveiligde Overwegen Hillegom en Lisse vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-164298 - 437426
Advies vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 30 juni 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de
vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 30 juni 2021
(bijlage 3).

Samenvatting

Besluit

Op woensdag 30 juni 2021 vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van Holland
Rijnland (MS teams). Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen: jaarrekening 2020, Financiële doorkijk 2021, begroting 2022,
Limes Bubble Barrier, Kaderbesluit Land van Ons, Regionale Strategie Mobiliteit
en de Regionale omgevingsagenda. Het college stemt in met de adviezen die in
bijlage 3 zijn opgesteld over de verschillende agendapunten. Deze adviezen zijn
op 23 juni 2021 ook besproken met de AB-leden uit de Duin- en
Bollenstreekgemeenten. De stukken van de AB vergadering zijn beschikbaar via
de website www.hollandrijnland.nl.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

