
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 5 april 2022 

 
 

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;Dhr. E. Prins, secretaris;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-173486 - 523236 

Onderwerp Eenduidige Normatiek Single Information Audit ENSIA 2021 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De BAG-BGT-BRO rapportage vast te stellen 

2. De WOZ rapportage vast te stellen 

3. De Letter of Represenation (LOR) gemeente Lisse vast te stellen 

4. De Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet inclusief 
bijlage 1 en 2 vast te stellen 

5. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub g 
Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de 
Collegeverklaring Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet inclusief 
bijlagen en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
openbaarmaking de tehnische bedrijfsvoering van de gemeente 
schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven zodra de technische 
inrichting en de aansluitingsnummers wijzigen, waardoor de informatie 
achterhaald is. 

Samenvatting Jaarlijks wordt de informatiebeveiliging van gemeente Lisse op acht van haar 
informatiestelsels getoetst. Dat gebeurt met de Eenduidige Normatiek Single 
Information Audit (ENSIA). In die audit speelt het college een belangrijke rol. Zij 
zijn immers verantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het doel van audit 
(ENSIA) is om het verantwoordingsproces zo effectief en efficiënt mogelijk in te 
richten. Dat stelsel is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO); het normenkader voor de overheid op het gebied van 
informatiebeveiliging. De inzichten uit de audit dragen hier direct aan bij. Zo 
organiseren we veilige uitwisseling van gemeentegegevens (zoals gegevens van 
onze inwoners, ondernemers en medewerkers). Zo houden we de gemeente 
Lisse digitaal weerbaar en beschikbaar. Zo werken we aan het behoud van de 
integriteit en kwaliteit van data. Inhoudelijk voldoet de gemeente Lisse aan alle 
gestelde eisen. Het college besluit om de toetsen op de informatiestelsels vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-240589 - 522950 

Onderwerp Eerste wijziging Verordening precariobelasting Lisse 2022 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de gemeenteraad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om:   

1. De Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing 
en invordering van precariobelasting Lisse 2022 vast te stellen. 

Samenvatting De coronacrisis treft de horecaondernemers in Lisse hard. Om de 
horecaondernemers tegemoet te komen stellen we voor over het jaar 2021 geen 
precariobelasting te heffen voor terrassen. Het college besluit om aan de 
gemeenteraad voor stellen om de Verordening tot eerste wijziging van de 



Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Lisse 2022 vast 
te stellen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-242656 - 526835 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW van Lisse van 29 maart 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW van 29 maart 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-241203 - 524283 

Onderwerp Brief aan het kabinet over woonzorgopgaven 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde brief aan het kabinet over de zorgen rondom de 
woonzorgopgaven vast te stellen. 
2. Mandaat aan wethouder J. Langeveld te verlenen voor het accorderen van 
eventuele wijzigingen.  
  

Samenvatting In een gezamenlijke brief aan het kabinet uiten de gemeenten en de huisartsen 
in de Duin- en Bollenstreek en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid hun zorgen 
over de knelpunten rondom de woonzorgopgaven. Zij roepen het kabinet op de 
hoogste inzet te plegen op:  

 Het faciliteren van extra woningen voor ouderen en in het bijzonder het 
faciliteren van tussenwoonvormen tussen zelfstandig wonen en opname in 
een verpleeghuis, beschikbaar voor zowel lage als hoge inkomens, zodat 
gemeenten beter zijn toegerust om hun taak rondom het zelfstandig wonen 
van kwetsbare inwoners uit te voeren. 

 Het beschikbaar hebben van voldoende verpleegzorgcapaciteit. 
 De personele bezetting in de zorg, door onder andere het werken in de zorg 

aantrekkelijker te maken en te stimuleren. 
 Eenduidige of beter op elkaar aansluitende wetgeving en mogelijkheden 

voor domein overstijgende financiering. 
 Het maatschappelijke debat te voeren over de rol die ouderen zelf kunnen 

en moeten pakken in hun eigen keuzes over hoe zij willen wonen en leven. 

Het college besluit om de brief aan het kabinet over de zorgen rondom de 
woonzorgopgaven vast te stellen en portefeuillehouder J. Langeveld volmacht 
te verlenen voor het ondertekenen van de brief en het accorderen van 
eventueel nog opvolgende wijzigingen.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


