BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

6 juli 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
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-21-171969 - 426886
Informeren raad plannen Ringdijk, Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Toezicht en Handhaving
de raadsbrief vast te stellen waarin de raad wordt ingelicht over de
aanpassingen aan de Ringdijk en het voetbalveldje bij de Van Ostadestraat in
Lisse.
Vanwege de behoefte aan mogelijkheden om recreatief gebruik te kunnen
maken van de buitenruimte, zijn enkele aanpassingen gedaan om dit te
faciliteren. Daarbij is rekening gehouden met klachten over geluidsoverlast. Het
voetbalveldje aan de Van Ostadestraat is inmiddels deels opgeknapt en er is een
vergunningaanvraag gedaan voor een loopbrug naar de Ringdijk, zodat deze
makkelijker toegankelijk wordt. De mogelijkheid om een vissteiger aan te leggen
wordt onderzocht. Aan de zuidelijke kant van de Ringdijk, ter hoogte van de
ijsbaan, is de dijk aantrekkelijker gemaakt om te recreëren.
Tot slot zijn er plannen om in de toekomst de vijver bij de Botterstraat aan te
passen door een zandstrandje aan te leggen. Met deze aanpassing wordt het een
prettige plek voor ouders om met kleinere kinderen te recreëren. Met de
aanpassing van de Botterstraat vindt er meer spreiding plaats van de jeugd in
de zomermaanden. Tevens is dit onderdeel om een natuurlijkere woonomgeving
te creëren wat in het kader van klimaatadaptatie van groot belang is. Door in de
omgeving minder stenen te hebben zal het regenwater beter in de grond worden
opgenomen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194577 - 442949
Bestuurlijke opdracht Financieel evenwicht

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

TM Financien
1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke opdracht Financieel evenwicht
Meerjarenbegroting 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage 1.
Voor de Meerjarenbegroting 2022-2025
Opstellen van een meerjarenbegroting die voldoet aan het toezichtskader van de
provincie waardoor de gemeente Lisse blijft aangemerkt onder het regime van
preventief toezicht. Dat betekent concreet een positief saldo voor 2022 met
voldoende financiële ruimte om voor 2022 (in volgorde van prioriteit)
1. Onvermijdbare tegenvallers die opkomen in de periode van het
opstellen van de begroting te kunnen opvangen
2. Een bijdrage te kunnen leveren aan een betere financiële positie van
de gemeente Lisse (relatie opdracht toekomstbestendig begroten)
3. Incidenteel een PM post uit de kadernota te honoreren. Mogelijk mede
naar aanleiding van de algemene beschouwingen in de raad.
De looptijd van deze opdracht is van juli tot en met september
Voor de bestuurswisseling en Kadernota 2023-2025
Opstellen van oplossingsrichtingen voor structureel financieel evenwicht
waardoor de gemeente Lisse voor 2023 en verder:

1. Kan blijven voldoen aan het toezichtskader van de provincie in het
geval de inkomsten vanuit het rijk niet of onvoldoende structureel
worden vergroot en/of er onvermijdbare financiële tegenvallers
opspelen.
2. Eventuele financiële ruimte kan inzetten voor het realiseren van de
doelen uit de opdracht toekomstbestendig begroten.
De looptijd van deze opdracht is van juli tot en met de verkiezingsperiode
waarbij eind januari de tussenstand wordt besproken met het college.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-197567 - 445714
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 juni 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 juni 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-196996 - 444453

Onderwerp

Inspectierapport Jeugdbescherming

Portefeuillehouder

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

Afdeling

TM JOSVC

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Kennis te nemen van het besluit van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
om de jeugdhulpregio’s Zuid-West, waaronder Holland Rijnland, onder
verscherpt toezicht te stellen.
2. De raadsinformatiebrief over het Inspectierapport "Kwetsbare Kinderen
Onvoldoende Beschermd" vast te stellen en deze op 6 juli 2021 naar de
gemeenteraad te versturen.

Samenvatting

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 5 juli 2021 een rapport
uitgebracht naar aanleiding van de resultaten van de “Doorbraakaanpak”, de
aanpak van de lange wachttijden voor passende jeugdhulp van kinderen met
een beschermingsmaatregel. Voor de vier betrokken jeugdhulpregio’s,
waaronder Holland Rijnland, is de komende 6 maanden sprake van “verscherpt
toezicht”. De reden hiervoor is dat de wachtlijst nog niet naar 0 is
teruggebracht.

Besluit

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

Samenvatting

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-196266 - 443311
Convenant Implementatie Wet wijziging Woonplaatsbeginsel
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. In te stemmen met het Convenant implementatie Wet wijziging
Woonplaatsbeginsel.
2. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Van
Haaster voor het ondertekenen van het convenant.
Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht.
Het woonplaatsbeginsel als onderdeel van de Jeugdwet regelt welke gemeente
(financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel gaat uit van
de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige voor de bepaling van de
verantwoordelijke gemeente. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de
woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de
zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve
lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en
het versterken van preventie. Om de implementatie van deze wet soepel te
laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders

zo laag mogelijk te houden, heeft de VNG een convenant opgesteld. Het
convenant ziet toe op deze migratiefase en is daarmee van tijdelijke aard. Het
convenant hanteren we bij het herbeoordelen en overdragen van jeugdigen op
basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het college besluit in te stemmen met
het Convenant implementatie Wet wijziging Woonplaatsbeginsel.
Besluit

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

Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-195992 - 442787
Integrale verordening sociaal domein
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM JOSVC
1. Een integrale omgekeerde verordening sociaal domein op te stellen.
2. In te stemmen met het plan van aanpak voor het maken van deze
verordening.
3. De extra middelen, € 5.000,- die hiervoor eenmalig nodig zijn, ten laste te
brengen van het vernieuwingsbudget Wmo
De gemeente vindt maatwerk en de menselijke maat belangrijk voor goede
ondersteuning aan inwoners. Daarvoor nemen we verschillende maatregelen. Zo
werken we bijvoorbeeld aan integraal beleid via een maatschappelijke agenda,
goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp, de werkwijze 1Gezin/1Plan en de
integrale toegang Voor ieder 1. Het college neemt nu het besluit om samen met
de gemeenten van de Bollenstreek een integrale omgekeerde verordening voor
het sociaal domein te maken. Deze verordening gaat vrijwel alle bestaande
verordeningen (circa 15) in het sociaal domein vervangen. De verordening
noemen we omgekeerd, omdat deze uitnodigt eerst te kijken naar de hulpvraag,
daarna wat er kan volgens de regels. De nieuwe verordening beschrijft hoe
inwoners in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning en welke regels
daarvoor gelden. De ondersteuning betreft Wmo-hulp, werk, inkomen, schulden,
participatie en jeugdhulp. De verordening helpt professionals om samen met de
inwoner te zoeken naar de beste oplossing voor hun vraag. Het college besluit
daarom een integrale omgekeerde verordening sociaal domein op te stellen en in
te stemmen met het plan van aanpak voor het maken van deze verordening.
Hiervoor besluit het college om de middelen die hiervoor eenmalig nodig zijn, €
21.000,- op te nemen in de programmabegroting 2022 ten last van de algemene
reserve.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-120300 - 432075
Gedeeltelijk niet innen van de huur buitensportverenigingen Ter Specke Q1 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM JOSVC
1. 75% van de huur niet te innen voor de amateursportverenigingen op
sportpark Ter Specke over de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2021
2. in te stemmen met de bijgevoegde brieven inzake het niet innen van de huur
voor 75% van de volledige huursom over de periode van 1 januari 2021 tot 1
april 2021
Tijdens de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021 hebben sportverenigingen op
het sportpark Ter Specke minder gebruik kunnen maken van de gehuurde
sportvelden. Het sporten op sportvelden was niet mogelijk voor volwassenen
door het verbod vanuit de overheid om de verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan. In deze periode hebben de sportverenigingen wel facturen
ontvangen voor de huur van de sportvelden zonder dat zij hier volledig gebruik
van konden maken. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een
compensatieregeling 'Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties' (TVS)
in het leven geroepen. De gemeente Lisse, kan net als in de periode 1 maart
2020 tot 1 juni 2020 en de periode 1 oktober 2020 tot 1 december 2020, als
verhuurder aanspraak doen op deze regeling mits zij de huur (voor een
gedeelte) niet int voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021. Voor deze
periode gaat het voor de gemeente Lisse om € 21.177,91. Het totale budget van
de landelijke regeling bedraagt 50 miljoen euro. In de eerste periode heeft de
gemeente Lisse voor 100% de tegemoetkoming ontvangen en is vastgesteld. Dit
beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde
bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. De regeling zorgt voor een
stukje financiële verlichting bij amateursportverenigingen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Besluit

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

Samenvatting

Z-20-134378 - 438391
Agenderingsvoorstel presentatie Transitievisie Warmte
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Transitievisie Warmte' vast te stellen.
Op 14 oktober wordt de Transitievisie Warmte (TVW) voor Lisse besproken in de
raad. Op 6 oktober wordt de TVW besproken in de raadscommissie. Om de raad
goed te informeren over de TVW en de raad voor te bereiden op het
besluitvormingsproces, organiseren we een presentatie waarbij ook gelegenheid
is voor vragen. Besloten wordt om het agenderingsvoorstel 'Presentatie
Transitievisie Warmte' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194153 - 439569
Starten bestemmingsplanprocedure voorontwerpbestemmingsplan "Haven 4,
Lisse"
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
1. het voorontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse" vast te stellen;
2. de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse"
met identificatiecode NL.IMRO.0553.bphaven4-vox1 te starten door
het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak
en voor te leggen aan de wettelijke overlegpartners overeenkomstig
artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening;
3. de bijgevoegde raadsbrief inzake het voorontwerpbestemmingsplan
"Haven 4, Lisse" vast te stellen en aan de raadscommissie Ruimte en
Infra aan te bieden.
Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten om in principe geen medewerking
te verlenen aan het herontwikkelen van de horecavoorziening met woonhuis
naar woningbouw en horeca op de locatie Haven 4 in Lisse. De initiatiefnemer is
destijds voorgesteld om de plannen zodanig te wijzigen dat uitsluitend sprake is
van woningbouw binnen het plangebied. Naar aanleiding hiervan is het bouwplan
aangepast (ingediend op 26 januari 2021) naar een totaal woonprogramma van
31 woningen (29 appartementen en 2 kluswoningen) zonder horeca. Naar
aanleiding van het aangepaste bouwplan is op 26 maart 2021 door het college in
mandaat besloten om mee te werken aan het nieuwe verzoek. De verdeling in
woningtypologie is als volgt:
- 8 sociale huurappartementen;
- 22 middeldure woningen(inclusief de twee kluswoningen);
- 1 duur appartement.
Daarbij is rekening gehouden met het in 2020 door de gemeenteraad
vastgestelde beeldkwaliteitsplan Haven-Grachtweg. Op de locatie waar de
nieuwbouw is voorzien is woningbouw niet overal mogelijk binnen de regels van
het bestemmingsplan.
Het plangebied valt binnen bestemmingsplan "Centrum Lisse 2011". Op de
gronden waarop de woningen zijn voorzien, liggen de bestemmingen 'Horeca' en
'Bedrijf'. Volgens dit bestemmingsplan is het binnen deze bestemmingen niet
toegestaan om woningen te realiseren op deze locatie. Om dit bouwplan toch
mogelijk te kunnen maken, is een herziening van het bestemmingsplan
"Centrum Lisse 2011" op dit perceel noodzakelijk. Inmiddels is voor deze
ontwikkeling een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld met de daarbij
behorende omgevingsonderzoeken. Op basis van het parkeerbeleid van de
gemeente Lisse dienen voor deze ontwikkeling geen extra parkeerplaatsen
aangelegd te worden op eigen terrein. In het voorontwerpbestemmingsplan
wordt wel voorzien in de realisatie van 7 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Besloten wordt om de inspraakprocedure en het wettelijke vooroverleg voor het
voorontwerpbestemmingsplan "Haven 4, Lisse" te starten en de raadscommissie
Ruimte en Infra te informeren over dit besluit.

Besluit

Zaak / doc nr

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194723 - 440612

Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

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

Samenvatting

Besluit

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

Besluit

Raadsbrief verlengen convenant Stichting Lisse Marketing
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake 'verlenging convenant Stichting Lisse
Marketing' vast te stellen en ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
Op 28 januari 2020 hebben gemeente Lisse en Stichting Lisse Marketing (vanaf
nu: SLM) een convenant afgesloten voor de periode 2020 – 2021. Op 23
november 2020 is er een addendum op het convenant afgesloten naar
aanleiding van het ingediende amendement op de 1e begrotingswijziging. Het
convenant met SLM loopt formeel af op 31 december 2021. Het huidige
convenant wordt verlengd met 2 jaar tot 31 december 2023. Besloten wordt om
de raadsbrief inzake 'verlenging convenant Stichting Lisse Marketing' vast te
stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-194535 - 440318
Tarieven Sportfondsen Lisse B.V. 2021-2022
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. De tarieven te indexeren voor het gebruik van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties die in het beheer zijn van Sportfondsen Lisse.
2. Indexatie plaats te laten vinden conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI
alle huishoudens) van het CBS voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022
met 1,8%;
3. De tarieven te verhogen voor het gebruik van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties die in het beheer zijn van Sportfondsen Lisse.
Verhoging vindt plaats conform het collegebesluit 'voortgangsrapportage
herziening accommodatiebeleid 2018' met 1%;
4. Het overgangstarief met maximaal 10% te verhogen als het tarief nog niet op
de kostprijs uitkomt;
5. De tarieven voor 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 vast te stellen.
Conform artikel 8 van de exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Lisse
worden de tarieven ieder jaar door het college vastgesteld. Per 1 juli 2021
eindigt de periode van de huidige tarifering. De verhogingen zijn conform
eerdere raads- en collegebesluiten over de tarieven binnen de gemeente Lisse.
Dit houdt in dat de tarieven voor gebruikers met 1,8% (indexatie op basis van
consumentenprijsindexcijfer, CPI) en 1% (bezuiniging van 2018) verhoogd
worden. Het gaat hier niet over toegangsprijzen van het zwembad voor
particulieren.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-179510 - 438909
Winkelleegstand 2021
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Bijgevoegde raadsbrief inzake 'Winkelleegstand Lisse 2021' vast te stellen.
Winkelleegstand is een probleem in Nederland. Ook in Lisse
hebben we hiermee te maken. De gemeente Lisse is onder leiding van
ondernemersvereniging Dorpshart Lisse een traject gestart met een
vertegenwoordiging uit de gouden driehoek van gemeente, vastgoed en
ondernemers om de transitie- en transformatieopgaven in het centrum van Lisse
te
verkennen. Net als in eerdere jaren heeft onderzoeksbureau Locatus begin 2021
een rapport over ‘De kale feiten over leegstand in Nederland’ opgeleverd. Midde
ls een raadsbrief informeert het college de raad op basis van dit rapport over de
meest recente leegstandscijfers in Lisse. Besloten wordt om bijgevoegde
raadsbrief inzake 'Winkelleegstand Lisse 2021' vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

