BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

31 mei 2022

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

Afwezig

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

Z-22-239105 - 547338
Kadernota 2023-2026
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt:
1. De Kadernota 2023 met financiële uitgangspunten vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.
3. Voor de begroting 2023 het college op te dragen met voorstellen te
komen voor een (structureel) sluitende begroting in 2023.

Samenvatting
Met de Kadernota stelt de gemeenteraad jaarlijks de uitgangspunten en kaders
vast van het komende financiële jaar. Dit gebeurt aan de hand van wetgeving en
de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën. De Kadernota
wordt op 7 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft de
uitgangspunten voor het eerste jaar van de Programmabegroting 2023-2026.
Het jaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De
uitkomsten van de verkiezingen en de duur van het formatieproces heeft invloed
op het begrotingsproces 2023. Omdat er bij opstellen van deze Kadernota nog
geen raadsakkoord bekend is, is gekozen voor een beperkte Kadernota zonder
nieuwe beleidsvoornemens. Eventuele nieuwe beleidsontwikkelingen worden
betrokken bij de Programmabegroting 2023. De verwachting is dat de
begrotingssaldi zijn de komende jaren negatief zijn. De Programmabegroting
2023 wordt opgesteld na ontvangst van de Meicirculaire van het
Gemeentefonds. Het college verwacht een sluitende Programmabegroting 2023
aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad door alvast te starten met het in
kaart brengen van mogelijke bezuinigings van 30 juni 2022.
Besloten wordt om aan de raad voor te leggen de Kadernota 2023 met financiële
uitgangspunten vast te stellen en kennis te nemen van de financiële situatie op
hoofdlijnen.
Besluit

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

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-252263 - 545092
Collegevoorstel stand van zaken Schipholdossier april/mei 2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde raadsbrief 'Stand van zaken Schipholdossier april/mei 2022' vast
te stellen.
Met de raadsbrief informeren wij de raad over de belangrijkste ontwikkelingen in
het Schipholdossier. Besloten wordt om de raadsbrief 'Stand van zaken
Schipholdossier april/mei 2022' vast te stellen en aan de raad te bieden.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-242686 - 526725

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Vaststellen koop- en realisatieovereenkomst Frans Halsstraat 6, Lisse en starten
procedure ontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6, Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De koop- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Lisse en
Woonstichting Stek ten behoeve van het realiseren van 50 sociale
huurwoningen met de bijbehorende herinrichting van de openbare
ruimte op het perceel aan de Frans Halsstraat 6, Lisse inclusief
bijlagen vast te stellen;
2. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet
juncto artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan
wethouder J.A.C. Langeveld voor het ondertekenen van de koop- en
realisatieovereenkomst;
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, onder b
van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op te leggen op de
bedragen in het collegevoorstel en inclusief bijlage 1 en al hetgeen
hierover wordt besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking
het financiële belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding
wordt opgeheven zodra het project is gerealiseerd;
4. In te stemmen met het persbericht inzake de koop- en
realisatieovereenkomst;
5. In te stemmen met bijgaande "Nota beantwoording inspraak- en
overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat
6, Lisse" en de insprekers en overlegpartners dienovereenkomstig te
informeren;
6. In te stemmen met het "ontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6,
Lisse" met identificatienummer NL.IMRO.0553.BPFranshalsstraat6on01 en de procedure voor het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan te starten;
7. De raadsbrief inzake het starten van de procedure voor het
"ontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6, Lisse" vast te stellen;
8. in te stemmen met bijgaande concept-antwoordbrief in reactie op de
ingekomen brief d.d. 6 april 2022 gericht aan het college van B en W
en de gemeenteraad inzake de herontwikkeling aan de Frans
Halsstraat 6, Lisse en de gemeenteraad hierover te informeren via de
griffie.

Samenvatting

Het perceel Frans Halsstraat 6 is een voormalige schoollocatie en dit perceel is in
eigendom van de gemeente Lisse. In de prestatieafspraken tussen
Woonstichting Stek en de gemeente Lisse is vastgelegd dat partijen de
gezamenlijke ambitie hebben om te onderzoeken of er op deze locatie sociale
huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Woonstichting Stek en de gemeente
Lisse hebben in 2020 hiervoor een intentieovereenkomst gesloten. Het
bestemmingsplan maakt gestapelde woningbouw in de vorm van een
appartementencomplex (50 sociale huurwoningen) mogelijk. Op 15 juni 2021,
28 oktober 2021 en op 9 februari hebben er bewonersbijeenkomsten
plaatsgevonden. Vanaf 27 oktober 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegen. Binnen een termijn van 6 weken kon een ieder een
inspraakreactie indienen en konden de wettelijke overlegpartners een
overlegreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Woonstichting
Stek en de gemeente Lisse hebben eind 2021 een samenwerkingsovereenkomst
gesloten, waarin de uitgangspunten voor de samenwerking zijn vastgelegd en de
gemaakte financiële afspraken en de voorwaarden, maar ook de activiteiten door
en de verplichtingen van partijen, de planning etc. Voordat het
ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat, dient een koop- en
realisatieovereenkomst (KRO) te worden gesloten. Een KRO met anterieure
grondexploitatie afspraken is nodig om de afspraken vooraf juridisch vast te
leggen, om te komen tot verkoop van de voormalige schoollocatie en voor de
ontwikkeling en realisatie van het plan.
Het college heeft besloten om de koop- en realisatieovereenkomst tussen de
gemeente Lisse en Woonstichting Stek voor het realiseren van 50 sociale
huurwoningen met de bijbehorende herinrichting van de openbare ruimte op het
perceel aan de Frans Halsstraat 6, Lisse inclusief bijlagen vast te stellen en
wethouder J. Langeveld te volmachtigen om de gemeente te vertegenwoordigen
inzake de ondertekening van de koop- en realisatieovereenkomst. Besloten
wordt om geheimhouding op te leggen op de bedragen in het collegevoorstel
inclusief bijlage 1, omdat openbaarmaking het financiële belang van de
gemeente schaadt. Daarnaast worden de inwoners van Lisse via een persbericht
geïnformeerd over hoe de gemeente zich inzet voor de woningbouwopgave.
Verder stemt het college in met de "Nota beantwoording inspraak- en
overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6, Lisse"
en worden de insprekers en overlegpartners geïnformeerd. Het college stemt in
met het "ontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6, Lisse" en de procedure
voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan te starten.
Besloten wordt om de raadsbrief inzake het starten van de procedure voor het
"ontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6, Lisse" vast te stellen. Het college
heeft besloten om in te stemmen met de concept-antwoordbrief in reactie op de
ingekomen brief van 6 april 2022 gericht aan het college en de gemeenteraad
omtrent de herontwikkeling aan de Frans Halsstraat 6 in Lisse en besloten wordt
de gemeenteraad hierover te informeren via de griffie.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-22-241594 - 546311
Programmarekening 2021 Lisse

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad
voorgesteld wordt:
1. De Programmarekening 2021 vast te stellen.
2. Het resultaat voor bestemming van de Programmarekening 2021 te
bepalen op € 5.301.826.
3. De budgetten, zoals opgenomen in bijlage 6 van de
Programmarekening 2021, voor een bedrag van € 936.934 over te
hevelen naar 2022.
4. Het verschil tussen het totaal van de overhevelen en het deel dat
gedekt wordt uit het resultaat, voor een totaal van € 4.364.892, te
storten in de algemene reserve.
5. De bijgevoegde begrotingswijziging voor 2022 met nummer R306 vast
te stellen.
6. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen.
Door in te stemmen met het raadsvoorstel wordt de Programmarekening 2021
van de gemeente Lisse aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. In de
Programmarekening 2021 wordt naast een toelichting op de financiële aspecten
(onderdeel jaarrekening) ook verslag gedaan van de inhoudelijke realisatie van
de doelen uit de Programmabegroting 2021 (onderdeel jaarverslag). De
Programmarekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 5.301.826. Na
aftrek van de voorgestelde overhevelingen en de bestemmingen is het resultaat
€ 4.364.892. Na aftrek van de voorgestelde overhevelingen is het resultaat €
4.364.892 positief en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het positieve
resultaat is grotendeels incidenteel en komt voort uit een terughoudend
financieel beleid als gevolg van het eerder verwachte tekort, extra inkomsten
vanuit het Rijk en de verkoop van panden en grond.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-252327 - 546050
Vaststellen openbare besluitenlijst Ben W Lisse van 24 mei 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst Ben W Lisse van 24 mei 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 545786
Advies PHO Bestuur en Middelen 1 juni 2022 Holland Rijnland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Juridische Zaken
Kennis te nemen van de adviezen (bijlage 2) over het portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Middelen van 1 juni 2022 van Holland Rijnland.
Op 1 juni 2022 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen
van Holland Rijnland digitaal via Microsoft Teams plaats. Op de agenda staat een
aantal onderwerpen zoals onder andere: een update van het dekkingsplan reëel
begroten 2022 en verder, een wijziging van de organisatieverordening Holland
Rijnland 2022, een wijziging van beheersverordeningen Regionaal
Investeringsfonds en het fonds cofinanciering en een presentatie over de stand
van zaken van de organisatie. Het college neemt kennis van de uitgebrachte
adviezen over de agendapunten van dit portefeuillehoudersoverleg.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-22-252143 - 544875
verzoek bijdrage kosten ivm extra ruimtegebruik t.b.v. Internationale
Schakelklassen
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Beleid en Advies
1. In te stemmen met de financiële bijdrage in de kosten voor de huur, de
eerste inrichting en de bijkomende kosten voor het huisvesten van de
Internationale Schakelklassen bij de VO-school Yuverta in Katwijk voor de duur
van juni 2022 tot en met juli 2023;
2. de kosten van deze eenmalige financiële bijdrage, voorlopig geraamd op €
40.860 verdeeld over boekjaar 2022 voor een bedrag van € 17.820 en voor
2023 voor een bedrag van € 23.040 te dekken uit het budget 'noodopvang
vluchtelingen';
3. de raadsbrief 'Tijdelijke uitbreiding van de ISK VO' vast te stellen.
Vanwege de oorlog in Oekraïne worden er veel vluchtelingen, waaronder ook
kinderen, opgevangen in Nederland, zo ook in de Duin- en Bollenstreek. Voor
nieuwkomers, waar de Oekraïense vluchtelingen onder vallen, bestaat het
nieuwkomersonderwijs in de vorm van taalklassen voor het primair onderwijs en
de internationale schakelklassen(ISK)voor het voortgezet onderwijs. De 5
regiogemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk “de Duin en
Bollenstreek gemeenten” hebben over dit nieuwkomersonderwijs onder andere
afspraken gemaakt over de financiële bijdragen in de huisvestingskosten. Door
de de instroom van Oekraïense kinderen, maar ook door een verhoogde
instroom uit de traditionele landen via het COA heeft het ISK ruimtegebrek. Bij
de VO-school Yuverta in Katwijk kunnen tijdelijk lokalen worden gehuurd, zodat
het onderwijs voortgang kan vinden.
Het college besluit in te stemmen met de financiële bijdrage in de kosten voor
de huur, de eerste inrichting en de bijkomende kosten voor het huisvesten van
de Internationale Schakelklassen bij de VO-school Yuverta in Katwijk voor de
duur van juni 2022 tot en met juli 2023 en de kosten van deze eenmalige
bijdrage, voorlopig geraamd op € 40.860 verdeeld over boekjaar 2022 voor een
bedrag van € 17.820 en voor 2023 voor een bedrag van € 23.040 te dekken uit
het budget 'noodopvang vluchtelingen'. Het college besluit de raadsbrief vast te
stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-249537 - 540065
Raadsbrief om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugd

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

TM JOSVC
De raadsbrief om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugdvast
te stellen.
Door middel van de raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over het
besluit om af te zien van oprichting van een bestuurscommissie Jeugd binnen
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De bestuurscommissie Jeugd zou
als overbrugging fungeren totdat de Gemeenschappelijke Regeling
ServiceOrganisatie Zorg (GR SOZ) per 1 januari 2023 in werking treedt. Er is
besloten om af te zien van de oprichting van een dergelijke tijdelijke
bestuurscommissie Jeugd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-246812 - 541873
1e Tussentijdse rapportage 2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld om:
1. De 1e Tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen.
2. De bijbehorende begrotingswijziging R307 vast te stellen.
3. De volgende mutaties op de kredieten vast te stellen:
a. Nieuw krediet voor de aanschaf van laptops voor raad- en
commissieleden met een bedrag van € 50.000.

b. Nieuw krediet voor het plaatsen duurzame fietsenstalling Oranjelaan naar
sportpark nieuwbouw Ter Specke met een bedrag van € 29.000.
c. Verlaging van het krediet Speelplaats Leeuwerikstraat 3 2022 met een
bedrag van € 14.008.
d. Verlaging van het krediet Speelplaats Meeuwenlaan 9 2022 met een
bedrag van € 14.008.
e. Verlaging van het krediet Speelplaats Prinsessestraat 86 2022 met een
bedrag van € 14.008.
f. Verhoging van het krediet Vervangen 2 voetgangersbruggen 2022 met
een bedrag van € 76.000.
g. Nieuw krediet voor de vervanging van de Verbouwingskosten balie
integrale toegang met een bedrag van € 26.974.
4. Voor het krediet voor de aanschaf van laptops voor raads- en
commissieleden, in aanvulling op de Financiële verordening, een
afschrijvingstermijn van 4 jaar vast te stellen.
Samenvatting

Besluit

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

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse neemt kennis van de 1e
Tussentijdse rapportage 2022 en informeert de raad over de beleidsmatige en
financiële wijzigingen van de Programmabegroting 2022 tot en met eind april
2022. Het positieve saldo uit de 1e Tussentijdse rapportage wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door de bijstelling van de middelen die de gemeente vanuit het Rijk
ontvangt en de verkoop van een woning. Beleidsmatig worden een aantal
afwijkingen gemeld, die deels voortkomen uit 2021 en gevolgen hebben voor de
uitvoering in 2022.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-242013 - 534582
Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM JOSVC
1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Lisse vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de jaarverantwoording vast te stellen.
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 de 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 voldoet aan wettelijke minimum eisen voor
uitvoering, toezicht en handhaving. In het verslagjaar 2021 was het LRK juist,
volledig en actueel. Door de coronamaatregelen is het in 2021 niet gelukt om
alle wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties te laten plaatsvinden. Door de
lockdown in het begin van het jaar, de invloed van steeds stijgende
besmettingen en door de uitval van toezichthouders is het niet gelukt om dit in
te lopen. Daarom zijn lopende het jaar afspraken en keuzes gemaakt en is het
gelukt om 70% van alle wettelijke jaarlijkse inspecties te doen. De niet
geïnspecteerde kinderopvangvoorzieningen in het jaar 2021 zijn in 2022 als
eerste op de planning opgenomen. De steekproef van inspecties bij gastouders
bedraagt in 2021 15,8%. Hiermee is de verplichting van minimaal 5% ruim
gehaald. 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 zijn twee handhavingsadviezen ontvangen van de
toezichthouder. Hierop heeft de gemeente actie ondernomen. Bij één van deze
handhavingsadviezen heeft de toezichthouder bij één van de twee tekortkoming
een herstelaanbod gedaan. Deze tekortkoming heeft de houder binnen de
termijn die is gesteld opgelost. Op de tweede tekortkoming is een
handhavingsactie uitgezet. Op het tweede handhavingsadvies zijn
handhavingsacties uitgezet. Bij de eerstvolgende controle was één van de twee
tekortkomingen nog niet opgelost. Bij deze tekortkoming is coulance gegeven in
verband met corona. De toezichthouder adviseerde niet te handhaven. Dit
advies heeft de gemeente overgenomen. Bij de inspecties die daarna kwamen,
zijn bij deze kinderopvangvoorzieningen geen tekortkomingen meer
geconstateerd. Het college heeft besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang
2021, gemeente Lisse en de raadsbrief hieromtrent vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

