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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;Mevr. A. de Regt, loco-secretaris 

Afwezig Dhr. E. Prins, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-143130 - 540056 

Onderwerp Raadsbrief over zienswijze ontwerpbesluit ACM 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegde raadsbrief inzake 'Toepassing van de Wet Markt en Overheid in 
verband met de verkoop van een perceel grond aan de Westelijke Randweg 
(bloembollenboulevard)' vast te stellen. 

Samenvatting De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is van mening dat de gemeente Lisse 
bij de verkoop van de bloembollenboulevard aan de Keukenhof de Wet markt en 
overheid (WMO) heeft overtreden. De gemeente Lisse heeft in een zienswijze 
aan de ACM gemotiveerd aangegeven dat daar geen sprake van is. Het college 
heeft besloten de raadsbrief inzake 'Toepassing van de Wet Markt en Overheid in 
verband met de verkoop van een perceel grond aan de Westelijke Randweg 
(bloembollenboulevard)' vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-248228 - 537966 

Onderwerp Portefeuilleverdeling nav vertrek wethouder Jeffrey van Haaster 

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

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'portefeuilleverdeling naar aanleiding van het vertrek van 
wethouder Van Haaster' vast te stellen.  

Samenvatting Het college besluit om de raadsbrief 'portefeuilleverdeling naar aanleiding van 
het vertrek van wethouder Van Haaster' vast te stellen en de raad hieromtrent 
te informeren. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-246689 - 534808 

Onderwerp Buurtbemiddeling gemeente Lisse 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Om een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar aan te gaan met het 
buurtbemiddelingsbureau ‘Bemiddeling Bollenstreek’, woningcorporatie Stek en 
de politie. 

Samenvatting Na een succesvolle pilot in gemeente Hillegom gaat het college een 
samenwerkingsovereenkomst van twee jaar aan met het deskundige 
buurtbemiddelingsbureau ‘Bemiddeling Bollenstreek’, woningcorporatie ‘Stek’ en 
de politie. Het inzetten van een deskundig buurtbemiddelingsbureau heeft tot 
doel woonoverlast te verminderen en ruzies in de buurt te voorkomen en te 
beslechten. Partijen in een conflict of omwonenden die het gevoel hebben 
nergens terecht te kunnen met de problemen die zich tussen buren, in de buurt 
of rond een bewoner afspelen, kunnen dankzij deze 
samenwerkingsovereenkomst beter worden geholpen. Buurtbemiddeling wordt 



niet toegepast bij problemen in de relationele sfeer of in geval van GGZ 
gerelateerde problemen en/of verslavingsproblematiek. In deze situaties zijn 
andere instanties aan zet. De doelen zijn: een meer leefbare woonomgeving, 
sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers. 
Het college besluit om een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar aan te 
gaan met het buurtbemiddelingsbureau 'Bemiddeling Bollenstreek', 
woningcorporatie Stek en de politie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-247640 - 536766 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 25 april 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 25 april 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-245865 - 533281 

Onderwerp Evaluatie Vergunningverlening Uitvoering Programma Lisse 2021 (VUP 2021) 

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

Afdeling TM Vergunningen 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De evaluatie van het Vergunningverlening Uitvoering Programma Lisse 2021 
(VUP 2021) vast te stellen.  
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de evaluatie van het Vergunningverlening 
Uitvoering Programma Lisse 2021 (VUP 2021) vast te stellen.  

Samenvatting Op grond van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college verplicht om jaarlijks 
een uitvoeringsprogramma vast te stellen met betrekking tot de werkzaamheden 
op het gebied van vergunningen in het kader van de Wet Algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Na vaststelling moet het uitvoeringsprogramma aan de 
gemeenteraad bekend worden gemaakt. In het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma (VUP) wordt beschreven hoe de uitvoering van het onderdeel 
Vergunningen van de VTH taken is geborgd. In het VUP worden ook de keuzes 
uit het VTH-beleidsplan gemeente Lisse 2020-2024 verder ingevuld. Het beleid 
uit het VTH beleidsplan wordt zo vertaald naar toepassing in de praktijk voor het 
onderdeel vergunningen. 
 
In het Bor is bepaald dat het college jaarlijks evalueert hoe de uitvoering van 
het programma zoals in het VUP van het voorgaande jaar stond beschreven, 
gerealiseerd is. Het resultaat moet bekend worden gemaakt aan de 
gemeenteraad. 
Het VUP is een onderdeel van de gehele beleidscyclus fysieke leefomgeving. Bij 
het opstellen van het VUP voor 2022 is rekening gehouden met de resultaten 
van 2021. 
 
De Wet VTH wordt, als onderdeel van de Wabo, via de Invoeringswet 
Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. De huidige beleidscyclus gaat 
door onder de Omgevingswet. 
Het college besluit om de evaluatie van het Vergunningverlening Uitvoering 
Programma Lisse 2021 (VUP 2021) vast te stellen en de raad hier door middel 
van een raadsbrief over te informeren. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


