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burgemeester en wethouders
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Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-20-161556 - 460284
Afwijzing verzoek roeivereniging Iris dijkverlegging Greveling-Zuid
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
De Roeivereniging Iris per brief op de hoogte te stellen van de afwijzing van het
verzoek tot dijkverlegging ter hoogte van plan Kruishoorn.
De roeivereniging Iris heeft de gemeente Lisse in mei verzocht de dijk ter
hoogte van plan Kruishoorn te verleggen, zie bijlage 1. Collegiaal bestuurlijk
overleg tussen Rijnland en Lisse vond plaats. Dit resulteert in een afwijzing van
dit verzoek op grond van de proportionaliteit van het verzoek. De gemeente
Lisse bereidt een maatregelenpakket voor. De maatregelen beogen te voorzien
in een verbetering van de veiligheid op de Greveling. Zo zal de gemeente de
water- en oeverplanten uitbaggeren, zodanig dat de doorvaart bij Kruishoorn en
bij de ingang van de Greveling verbreed wordt. Verder informeerde de gemeente
omwonenden aan de Greveling over het gedeelde gebruik van de Greveling, en
de voorrangs- en snelheidsregels voor vaartuigen. Een onafhankelijk onderzoek
naar de veiligheid op de Greveling zal uitwijzen of aanvullende maatregelen
getroffen zullen moeten worden.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161748 - 409921
Instemming verlenging looptijd Manifest MVi tot 31 december 2021
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Facilitair
in te stemmen met het verlengen de looptijd van het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) tot 31 december 2021.
In december 2016 heeft de gemeente Lisse het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen ondertekend. Met dit Manifest wordt inkoop als instrument
gebruikt om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de belasting op
mens en milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse
grondstoffen. De looptijd van het manifest was tot en met 2020. Afgelopen jaar
is het landelijke MVI-beleid geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam de roep om een
vervolg te geven aan het Manifest MVI en deze verder te verbeteren. In 2021
wordt met de bestuurlijke koepels in overleg gegaan om te komen tot
vernieuwde bestuurlijke afspraken over maatschappelijk verantwoord inkopen.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom voorgesteld
om het Manifest tot 31 december 2021 te verlengen. Het college heeft besloten
om daar mee in te stemmen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-161556 - 463048
Beantwoordingsbrief college aan roeivereniging Iris over verzoek tot
dijkverlegging Greveling

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake de collegebrief aan roeivereniging Iris over
haar verzoek tot dijkverlegging vast te stellen.
De roeivereniging Iris heeft de gemeente Lisse in mei verzocht de dijk ter
hoogte van plan Kruishoorn te verleggen. Collegiaal bestuurlijk overleg tussen
Rijnland en Lisse vond plaats. Het college heeft besloten het verzoek af te wijzen
op grond van de proportionaliteit van het verzoek. Door middel van een
raadsbrief informeert het college de raad van de gemeente Lisse over het proces
van totstandkoming van dit collegebesluit.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-198166 - 460899
Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het oprichten van de Gemeenschappelijke
Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
2. In te stemmen met de tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling en
de tekst voor het Samenwerkingshandvest.
3. In te stemmen met financiële consequenties van de gewijzigde
governance jeugdhulp en versterking van de organisatie waarbij de
structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met
structureel € 2.540.000,- en voor de GR Serviceorganisatie Zorg
Holland Rijnland een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt
gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een
investering van € 14.007,- voor de gemeente Lisse.
4. In te stemmen met de incidentele bijdrage voor implementatie en
doorontwikkeling in 2021 van € 130.000,- en € 100.000,- regionaal
voor 2022. Voor Lisse is dit een bedrag van €6.279,- voor 2021 en
een bedrag van €4.830,- voor 2022.
5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de
raad wordt voorgesteld om:
1. Toestemming te verlenen voor het oprichten van de
Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg
Holland Rijnland op grond van Wgr art. 1 lid 2.
2. De financiële consequenties van de gewijzigde governance
jeugdhulp en versterking van de organisatie vast te stellen
waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt
verlaagd met structureel € 2.540.000,- en voor de GR
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland een structurele
bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd aan de
gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een extra investering
van € 14.007,- voor de gemeente Lisse.
3. Een incidentele bijdrage voor implementatie en
doorontwikkeling vast te stellen van € 130.000,- in 2021 en
€ 100.000 voor 2022. Voor Lisse is dit een bedrag van
€6.279,- voor 2021 en van €4.830,- voor 2022.

Samenvatting

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor hun
jeugdige inwoners. De huidige overeenkomst van de gemeenten en de
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland in uitvoering van deze taak loopt
eind 2021 af. Het is de wens van de regio om de regionale samenwerking van
een nieuwe inrichting van samenwerking, sturen en toezicht houden
(governance) te voorzien die bijdraagt aan een effectieve
uitvoering(sorganisatie) voor de jeugdigen en gezinnen in de regio. Met het
oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg
Holland Rijnland werken we aan de versteviging van de opdrachtgeverschapsrol
van gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee aan
effectievere en efficiëntere sturing op de gewenste transformatieopgave voor
jeugdhulp. Er is ingestemd met de conceptteksten van de Gemeenschappelijke
Regeling en het samenwerkingshandvest. Aan de raad wordt toestemming
gevraagd voor het oprichten van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
en akkoord voor de kosten die daaruit volgen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-199926 - 460161
Reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder

Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Beleid en Advies
1. Bijgaande brief met reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening 2021
Omgevingsbeleid vast te stellen.
2. Kennis te nemen van bijgaande gezamenlijke (concept)brief reactie en
zienswijze op Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de regio Holland
Rijnland.
Het college heeft kennis genomen van de Ontwerp Herziening 2021
Omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland en dient schriftelijk een reactie
en zienswijze in om de lokale belangen in Lisse te waarborgen. Gezamenlijk met
de 13 gemeenten in Holland Rijnland wordt eveneens een schriftelijke reactie en
zienswijze ingediend om de regionale belangen te behartigen.
Besloten wordt om de brief met reactie en zienswijze op Ontwerp Herziening
2021 Omgevingsbeleid vast te stellen en kennis te nemen van de gezamenlijke
(concept)brief met reactie en zienswijze van 13 gemeenten op Ontwerp
Herziening 2021 Omgevingsbeleid van Holland Rijnland.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-199448 - 459193
Decentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023 en agenderingsvoorstel

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM WMO en Participatie
1. Met ingang van 1 januari 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het
gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO),
verslavingszorg (VZ) en/of bemoeizorg (OGGZ) uit te (laten) voeren die nu
gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden.
Een aantal taken blijven we regionaal organiseren.
2. Met andere gemeenten in Holland Rijnland samenwerkingsafspraken te
maken over:
De wijze waarop de rijksmiddelen voor bestaande cliënten BW (vanuit historisch
budget) over de gemeenten verdeeld worden in de periode totdat alle middelen
BW rechtstreeks van het Rijk naar de individuele gemeenten komen;
De wijze waarop de decentralisatie-uitkering voor MO, VZ en OGGZ over de
gemeenten verdeeld wordt zodat gemeenten deze taken zelf kunnen
financieren;
De wijze waarop specialistische voorzieningen gezamenlijk met de gemeenten in
de regio Holland Rijnland worden gecontracteerd en gefinancierd;
De wijze waarop om te gaan met compensatie van eventuele (nader in beeld te
brengen) frictiekosten die bij gemeente Leiden optreden als gevolg van het
beëindigen van de centrumgemeentefunctie;
De wijze waarop de regionale toegang, inkoop, monitoring en overige ambtelijke
taken betreffende de regionale specialistische voorzieningen worden geregeld.
3. Met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samenwerkingsafspraken
te maken over:
Het gezamenlijk contracteren en financieren van ondersteuning met wonen en
opvang in de Duin- en Bollenstreek
Over de wijze waarop de samenwerking, monitoring en sturing geregeld wordt.
4. De juridische verankering voor de uitvoering van de regionale en subregionale taken uit te werken en zo nodig voor te leggen aan de gemeenteraad.
5. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad
voorgesteld wordt om:
De volgende financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf
2023 en conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met
een behoefte aan BW of MO, VZ en/of OGGZ:
Middelen voor bestaande cliënten BW, die hiervoor vanaf 2023 volgens door de
colleges vast te stellen verdeling, vanuit centrumgemeente Leiden worden
overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel)
Middelen voor nieuwe cliënten BW die de gemeente rechtstreeks vanuit het Rijk
ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmodel)
Middelen voor MO/VZ/OGGZ die hiervoor vanaf 2023 volgens door het college
vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen.
6. Het agenderingsvoorstel 'Decentralisatie Maatschappelijke Zorg' (bijlage 2)
vast te stellen.

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2023 worden de financiële middelen voor beschermd
wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten
overgedragen. Met deze verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat
benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in samenhang met andere sociale
activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met
specifieke behoeften waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of
georganiseerd kan worden, maken de gemeenten afspraken hoe deze in de regio

beschikbaar zijn.
De gemeenten in Holland Rijnland hebben in 2017 ter voorbereiding op deze
decentralisatie en transformatie het beleidskader ‘Maatschappelijke Zorg Holland
Rijnland 2017-2025’ opgesteld en vastgesteld. De uitgangspunten voor het
beleid zijn nog steeds actueel. Om uitvoering te geven aan de decentralisatie en
transformatie maatschappelijke zorg is een besluit nodig om met ingang van 1
januari 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van beschermd
wonen en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg uit te
(laten) voeren. Deze taken zijn nu gemandateerd aan en worden uitgevoerd
door centrumgemeente Leiden. Een aantal taken blijven we regionaal
organiseren.
Daarvoor maakt het College van B&W, samen met de andere gemeenten in
Holland Rijnland, door middel van dit besluit samenwerkingsafspraken en laat dit
juridisch verankeren. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen om de
financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en
conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een
behoefte aan beschermd wonen of maatschappelijke opvang, verslavingszorg
en/of bemoeizorg.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-049946 - 453404
Bestemmingsplan Stationsweg 1-3 Lisse
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel en ontwerpbesluit
waarin de raad wordt voorgesteld om:
1. Het bestemmingsplan Stationsweg 1-3 met identificatienummer
NL.IMRO.0553.bpStationsweg 1-3-vax1 vast te stellen.
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen omdat door middel van een anterieure overeenkomst
het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
In de collegevergadering van 8 juni 2021 heeft het college van burgemeester en
wethouders ingestemd met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan
Stationsweg 1-3. Hierbij is gekozen om met toepassing van de
coördinatieregeling en de Crisis- en Herstelwet het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning gecoördineerd ter inzage te
leggen. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning hebben voor een termijn van 6 weken ter visie gelegen
(van 16 juni tot en met 27 juli 2021). Gedurende deze termijn zijn er
geen zienswijzen ingediend.
Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande bollenschuur (dit is geen
monument) die aan het gemeentelijk monument "Hoeve de Wolff" is gebouwd.
Deze schuur beschikt over cultuurhistorische waarden, die voornamelijk bestaan
uit het ensemble dat de schuur met het monumentale woonhuis vormt en de
ligging van dit ensemble in het open landschap. Deze waarden zijn uitgangspunt
geworden in het ontwerpbestemmingsplan. Het plan bestaat uit sloop van de
bestaande bollenschuur en de herbouw van een nieuw gebouw in de stijl van de
te slopen bollensschuur. Dit gebouw zal worden gebruikt ten behoeve van 4
appartementen. Behoud van de cultuurhistorische elementen zijn uitgangspunt
geweest bij het ontwerpen van het nieuwe gebouw. Het plan is vooraf afgestemd
met de Greenportontwikkelingsmaatschappij (Gom), De Erfgoedcommissie en
met het Cultuurhistorisch Genootschap (CHG). Die stemmen in met het plan.
Besloten wordt om de raad het bijgevoegde raadsvoorstel en ontwerpbesluit
voor te leggen waarin de raad wordt voorgesteld om:
1. Het bestemmingsplan Stationsweg 1-3 met identificatienummer
NL.IMRO.0553.bpStationsweg 1-3-vax1 vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen omdat door middel van een anterieure overeenkomst
het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-134378 - 450624
Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Beleid en Advies
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt om:
1. De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen (bijlage 1) met daarin de

volgende sporen;
1) we gaan aan de slag met energie besparen, 12% in 2025 en 15% in 2030
ten opzichte van 2014;
2) we gaan onderzoek doen naar de wenselijkheid en kansrijkheid van
warmtenetten ;
3) we gaan onderzoek doen naar een duurzaam gasnet;
4) we denken vooruit, maken slimme keuzes, volgen ontwikkelingen en
innovaties.
2. Het college de opdracht te geven een uitvoeringsprogramma – als onderdeel
van de Transitievisie Warmte 1.0- vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

De afspraak in het Nationaal Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen
en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Deze opgave is door het Rijk bij
de gemeenten neergelegd. Hierbij is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in
2021 een beeld hebben van de transitie naar een CO₂-neutrale gebouwde
omgeving: een Transitievisie Warmte (TVW). Eind 2019 heeft het college het
Plan van Aanpak "Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte" vastgesteld.
Hierin stond dat zij voor eind 2021 een TVW op zou stellen. In het najaar van
2020 en de winter van 2020/2021 vond de eerste participatieronde voor het
opstellen van de uitgangspunten van de Lokale Energiestrategie (LES) en TVW
plaats. Er is gesproken met inwoners, organisaties en ketenpartners zoals
woningcorporatie STEK, netbeheerder Liander en het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Op 25 maart 2021 heeft de raad zijn uitgangspunten voor de Lokale
Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Langs
deze uitgangspunten is de TVW vervolgens opgesteld. In het voorjaar van 2021
is op basis van de vastgestelde uitgangspunten een tweede participatieronde
met inwoners georganiseerd. Er zijn twee meedenkavonden gehouden met
inwoners van Lisse. Deze avonden hebben input opgeleverd welke verwerkt is in
deze TVW. De TVW is nu klaar om vastgesteld te worden. Het college heeft
besloten om aan de raad voor te stellen om de Transitievisie Warmte 1.0 vast te
stellen met daarin een viertal sporen namelijk energie besparen (12% in 2025
en 15% in 2030 ten opzichte van 2014), onderzoek naar de wenselijkheid en
kansrijkheid van warmtenetten, onderzoek naar een duurzaam gasnet en
tenslotte vooruit denken, slimme keuzes maken het volgen van ontwikkelingen
en innovaties. Het college verzoekt de raad ook haar opdracht te geven een
uitvoeringsprogramma vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

