BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

5 oktober 2021

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
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-21-211533 - 471878
Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Het Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake dit jaarverslag door de gemeenteraad vast
te laten stellen.
3. Dit jaarverslag ter kennisname aan de Nationale ombudsman te sturen.

Samenvatting

Het Jaarverslag 2020 Commissie Bezwaren en Klachten gemeente Lisse
(Commissie BK) is ontvangen. Dit jaarverslag dient ertoe dat de Commissie BK
verslag uitbrengt van de werkzaamheden in 2020 en aanbevelingen doet. Het
college besluit kennis te nemen van dit jaarverslag, de gemeenteraad hierover
te informeren en dit jaarverslag aan de Nationale ombudsman te sturen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-210657 - 471127
2e Tussentijdse rapportage 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de 2e Tussentijdse rapportage 2021.
2. Het Normenkader 2021 vast te stellen.
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin
wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de 2e Tussentijdse rapportage 2021;
2. Kennis te nemen van het Normenkader 2021 (zie bijlage 4);
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in
de 2e Tussentijdse rapportage 2021;
4. Het negatieve saldo van de 2e Tussentijdse rapportage 2021
van €112.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
5. Begrotingswijziging 2021 nummer R307 vast te stellen.

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse neemt kennis van de 2e
Tussentijdse rapportage 2021 en legt deze voor aan de gemeenteraad van Lisse.
De 2e Tussentijdse rapportage rapporteert over beleidsmatige en financiële
afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en de 1e
Tussentijdse rapportage 2021. Het resultaat van de 2e Tussentijdse rapportage
2021 is € 112.000 negatief. Het saldo van de gewijzigde programmabegroting
2021 komt hiermee uit op € 546.000 negatief.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-194577 - 473852
Programmabegroting 2022-2025
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022-2025 Lisse.
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld om:
1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 zoals
opgenomen in de financiële begroting.
3. De voorgenomen investeringen voor het jaar 2022 en de hieraan
verbonden meerjarige budgetten voor afschrijvingen vast te stellen.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Het college van Lisse presenteert de begroting voor de jaren 2022-2025.
De programmabegroting 2022 is het instrument van de raad om de
kaderstellende en toezichthoudende taak te kunnen vervullen. Dit is de laatste
begroting van de lopende raadsperiode. Wanneer we terugkijken op de
afgelopen drie jaar, concluderen we onze ambities voor onze prachtige
gemeente Lisse in de afrondende fase zitten.
Voor volgend jaar is het gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Voor de
jaren erna is het financieel beeld structureel negatief: het zijn financieel
onzekere en roerige tijden. De uitgaven waar we voor komen te staan, zijn
moeilijk te voorspellen en ook is er nog steeds geen zekerheid over welke
inkomsten we vanuit het Rijk kunnen verwachten.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-212419 - 473614
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W dd. 28 september 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst dd. 28 september 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-174345 - 468308
Ontwerpbesluiten Lindenhof Lisse, Achterweg 3-5
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30
van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de ontwerpbesluiten Lindenhof Lisse
aan de Achterweg 3-5.
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lindenhof Lisse met de
IMROcodering: NL.IMRO.0553.bpdorpLindenhof-onx1
3. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
Lindenhof Lisse, het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning en het
ontwerpbesluit hogere waarden, met toepassing van de coördinatieregeling.
4. De bijgevoegde raadsbrief over de ontwerpbesluiten Lindenhof Lisse vast te
stellen.

Samenvatting

In 2019 is de Sint Josephschool verhuisd waardoor voorliggend plangebied
vrijgekomen is voor een nieuwe invulling. Na de gunning en het afsluiten van
overeenkomsten met aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda B.V. kon het plan
verder ontwikkeld worden. Het voorliggende plan betreft het realiseren van zes
vrijstaande, duurzame woningen. De beoogde ontwikkeling past niet in het
huidige bestemmingsplan. Voorliggend nieuw bestemmingsplan, Lindenhof Lisse,
maakt de beoogde planontwikkeling planologisch mogelijk. Besloten wordt om in
te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lindenhof Lisse, gebruik te
maken van de coördinatieregeling en gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning en
het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage te leggen en de raad middels een
raadsbrief hieromtrent te informeren.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-163660 - 470696
Anterieure overeenkomst Heereweg 423 te Lisse

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
1. De anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer ten behoeve van de
realisatie van 4 appartementen in de voormalige bollenschuur "Dames en
Werkhoven" voor de locatie Heereweg 423 te Lisse 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.T.A. van
Haaster voor het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 WOB geheimhouding
op te leggen op de bedragen in de bovengenoemde overeenkomsten en al
hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het
financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt
opgeheven zodra het project is gerealiseerd.
4. De bijgaande raadsbrief over de anterieure overeenkomst voor de locatie
Heereweg 423 vast te stellen.
De voormalige bollenschuur "Dames en Werkhoven" aan de Heereweg 423 staat
al jaren leeg. In maart 2020 heeft het college besloten in principe medewerking
te verlenen aan het principeverzoek voor het realiseren van 4 appartementen in
de monumentale bollenschuur "Dames en Werkhoven. Op de locatie bevindt zich
een handels- en exportbedrijf bestaande uit meerdere bedrijfsgebouwen. Een
aantal van deze gebouwen is niet meer als zodanig in gebruik en is daar ook niet
meer schikt voor. Waaronder de historische bollenloods "Dames en Werkhoven".
Enkele gebouwen om de bollenloods worden gesloopt zodat een
stedenbouwkundige verbetering optreed en een tuin en erf bij de woningen
gerealiseerd kan worden. Door het college is op 13 april 2021 ingestemd met
het voorontwerpbestemmingsplan. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage wordt gelegd dient een anterieure overeenkomst te zijn aangegaan. In de
anterieure overeenkomst zijn afspraken en voorwaarden voor de realisatie voor
de 4 appartementen vastgelegd. Besloten wordt om wethouder J.T.A. van
Haaster te machtigen om voor de locatie Heereweg 423 de anterieure
overeenkomst aan te gaan en de raadsbrief ter informatie aan de commissie
Ruimte en Infra te zenden.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

