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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. E. Prins, secretaris;Dhr. C.P.M. van der 
Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. R. Austie, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-266010 - 574661 

Onderwerp Vaststellen opbare besluitenlijst BenW van 16 augustus 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst BenW van 16 augustus 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-254328 - 550366 

Onderwerp Niet doelmatig gebruik bollengrond 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De nota ‘Niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond’, een afwegingskader 
voor maatwerk in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen 
opgesteld door adviesbureau CLEVIN  (definitieve versie mei 2022) vast te 
stellen met dien verstande dat de oppervlakte van 4.000 m2 wordt gewijzigd 
naar 1.500 m2. 
 
2. Kennis te nemen van de notitie ‘Uitwerking afwegingskader op basis van de 
nota ‘Niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond’ en 'toetsing vijf casussen’ in 
opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen opgesteld door 
adviesbureau CLEVIN (definitieve versie mei 2022) met de aanvullende casussen 
indien en voor zover de casus betrekking heeft op het grondgebied van de 
gemeente Hillegom, Lisse of Teylingen. 

Samenvatting Bij het toepassen van de handhaving van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport Duin- en Bollenstreek is meerdere malen door bezwaarden 
aangegeven dat de te handhaven perceel bollengrond niet meer rendabel te 
gebruiken is. 
 
Om af te wegen in hoeverre er sprake is van het niet meer doelmatig kunnen 
gebruiken van bollengrond, hebben wij agrarisch adviesbureau Clevin verzocht 
ons daarover te adviseren en daarbij een afwegingskader op te stellen. 
 
Over de nota en de notitie heeft overleg plaats gevonden met 
vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord, afdeling Duin- 
en Bollenstreek (LTO). LTO adviseert positief op zowel de notitie als de nota, 
onder voorwaarde dat de in de notitie ’Niet meer doelmatig te gebruiken 
bollengrond' genoemde oppervlakte van een perceel van 4.000 m2 wordt 
aangepast naar 1.500 m2. In de praktijk is gebleken, dat het zeer wel mogelijk 
is om een perceel bollengrond groter dan 1.500 m2 mee te nemen bij het 
betelen en doelmatig te gebruiken.    
 
Het college heeft besloten de nota 'Niet meer doelmatig te gebruiken 
bollengrond' vast te stellen en daarnaast kennis te nemen van de notitie 
‘Uitwerking afwegingskader op basis van de nota ‘Niet meer doelmatig te 
gebruiken bollengrond’ en 'toetsing vijf casussen’ met de aanvullende casussen 
indien en voor zover de casus betrekking heeft op het grondgebied van de 
gemeente Hillegom, Lisse of Teylingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-22-267875 - 572399 

Onderwerp Belastingverordeningen 2023 Toeristenbelasting 

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 bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad wordt 
voorgesteld om: 
1.  De Verordening toeristenbelasting Lisse 2023 vast te stellen 

Samenvatting De gemeente Lisse heft een toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt 
geheven van degenen die verblijf met overnachting bieden aan personen die niet 
in de Basisregistratie personen met een adres in de gemeente Lisse staan 
ingeschreven. Het belastingbedrag is gebaseerd op het aantal 
overnachtingen. De toeristenbelasting wordt per maand geheven door middel 
van voldoening op aangifte. De exploitant moet elke maand via een formulier 
aangifte doen van het aantal overnachtingen en direct de verschuldigde 
belasting betalen. De huidige manier van aanslagen verwerken leidt tot veel 
uitzoekwerk en administratieve handelingen. Voorgesteld wordt om een 
efficiëntere werkwijze te gaan toepassen en op basis van één jaarlijkse aangifte 
één keer per jaar een aanslag op te gaan leggen. Eventueel kan er in de loop 
van het jaar een voorlopige aanslag worden opgelegd. Deze werkwijze wordt 
door Belastingen Bollenstreek naar tevredenheid al een aantal jaren ook 
toegepast voor de gemeente Noordwijk. De verordening wordt eerder behandeld 
dan in december bij alle belastingverordeningen om de exploitanten te kunnen 
informeren voor ingang van het belastingjaar 2023.  
Het college heeft besloten het raadsvoorstel Verodening toeristenbelasting Lisse 
2023 vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-236298 - 515068 

Onderwerp (L) Aanwijzen vertegenwoordigers besturen gemeenschappelijke regelingen 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Burgemeester A.W.M. Spruit en wethouder Jolanda Langeveld als lid en 
wethouder Kees van der Zwet als plaatsvervangend lid van het bestuur van 
werkorganisatie HLTsamen aan te wijzen. 
2  Wethouder Jolanda Langeveld als lid van het Dagelijks Bestuur en wethouder 
Riet Austie als lid en wethouder Kees van der Zwet als plaatsvervangend lid van 
het Algemeen Bestuur van Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek aan te 
wijzen. 
3. Wethouder Jolanda Langeveld als lid en wethouder Riet Austie als 
plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de Werkbedrijven Kust- Duin- 
en Bollenstreek (Provalu voorheen Maregroep) aan te wijzen. 

Samenvatting Met het aantreden van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen is 
het nodig nieuwe vertegenwoordigers van Lisse aan te wijzen voor de diverse 
gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regelingen 
HLTsamen, ISD Bollenstreek en Werkbedrijven KDB (Provalu voorheen 
Maregroep) is dat een bevoegdheid van het college. Voor de overige 
gemeenschappelijke regelingen waaraan Lisse deelneemt en waarbij 
bestuursleden worden aangewezen, geldt dat de vertegenwoordigers worden 
aangewezen door de gemeenteraad.  
Het college heeft besloten Burgemeester A.W.M. Spruit en wethouder Jolanda 
Langeveld als lid en wethouder Kees van der Zwet als plaatsvervangend lid van 
het bestuur van werkorganisatie HLTsamen aan te wijzen. Wethouder Jolanda 
Langeveld als lid van het Dagelijks Bestuur en wethouder Riet Austie als lid en 
wethouder Kees van der Zwet als plaatsvervangend lid van het Algemeen 
Bestuur van Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek aan te 
wijzen. Wethouder Jolanda Langeveld als lid en wethouder Riet Austie als 
plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de Werkbedrijven Kust- Duin- 
en Bollenstreek (Provalu voorheen Maregroep) aan te wijzen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-266010 - 569163 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 23 augustus 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 



Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 23 augustus 2022 vast te stellen 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


