BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

8 februari 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;Dhr. J.T.A. van Haaster,
wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp

Z-22-233661 - 510482
Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Lisse d.d. 1 februari 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B en W Lisse d.d. 1 februari 2022 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-211637 - 509173
Opstellen programma van eisen plan Beukenhof Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beleid en Advies

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. De incidentele kosten die worden gemaakt voor het opstellen van een
programma van eisen voor de maatschappelijke plint ten laste te laten komen
van de algemene middelen en in de 1e Tussentijdse Rapportage aan de raad
voor te leggen.
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de stand van zaken van de
herontwikkeling van De Beukenhof vast te stellen.

Samenvatting

Het college heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met het plan van aanpak voor
het onderzoeken van de haalbaarheid voor de realisatie van Beukenhof 2.0. Een
voorziening die extra waarde heeft voor alle inwoners van Lisse, jong en oud en
bestaat uit een gecombineerd (maatschappelijk) programma van wonen, welzijn
en zorg.
In het plan van aanpak werd voorgesteld om in eerste instantie met stichting
Huisvesting 55+ een intentieovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst
worden afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan
het haalbaarheidsonderzoek. Hier is in het 4e kwartaal van 2021 uitvoering aan
gegeven.
In de tussentijd heeft de Hoge Raad op 26 november 2021 een uitspraak gedaan
over de verkoop van grond door overheden (ECLI:NL:HR:2021:1778). De
uitspraak stelt dat in geval van schaarste (lees: er zijn meerdere gegadigden) de
overheid gelijke kansen moet bieden. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad
moet nu eerst prioriteit worden gegeven aan het verder autonoom uitwerken
van het gewenste (maatschappelijke) programma. Ondanks dat de
intentieovereenkomst met stichting Huisvesting 55+ in een vergevorderd
stadium was, is het noodzakelijk om deze tussenstap nu te nemen.
Door het uitwerken van het gewenste programma kan een uitspraak worden
gedaan in hoeverre er mogelijk meerdere gegadigden te verwachten zijn of dat
stichting Huisvesting 55+ de meest geëigende partij is voor deze ontwikkeling.
De verwachting is dat in het 2e kwartaal van 2022 hier meer duidelijkheid over
kan worden gegeven.
Het college besluit om de incidentele kosten die worden gemaakt voor het
opstellen van een programma van eisen voor het maatschappelijke programma
ten laste te laten komen van de algemene middelen en in de 1e Tussentijdse
Rapportage aan de raad voor te leggen. Ook besluit het college om de raadsbrief

inzake de stand van zaken van de herontwikkeling van De Beukenhof de
gemeenteraad aan te bieden.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-164300 - 509516
Advies PHO Maatschappij en Jeugd 9 februari 2022 Holland Rijnland
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Juridische Zaken

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Kennis te nemen van de adviezen (bijlagen 3 en 4) over het
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en het portefeuillehoudersoverleg Jeugd
van 9 februari 2022 van Holland Rijnland.

Samenvatting

Op 9 februari 2022 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en
een portefeuillehoudersoverleg (PHO) Jeugd van Holland Rijnland digitaal via
Microsoft Teams plaats. Op de agenda's (zie bijlagen 1 en 2) staan diverse
onderwerpen onder andere: naast enkele mededelingen, de uitgangspunten voor
de aanpak van dakloosheid, een presentatie over de toekomst van de
verpleegzorg Holland Rijnland, het jaarplan jeugdhulp Holland Rijnland 2022, de
doorbraakaanpak en een voorstel over de leidende principes samenwerking
tussen onderwijs en jeugdhulp. Het college neemt kennis van de uitgebrachte
adviezen over de agendapunten van deze portefeuillehoudersoverleggen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-232101 - 507631
Uitstel invordering gemeentelijke belastingen niet-woningen 2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

De betaaltermijn van de aanslagen onroerend-zaakbelastingen en rioolheffing
2022, voor zover opgelegd aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen, op
te schorten naar 30 november 2022.

Samenvatting

Eind februari 2022 worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2022
verstuurd met daarop onder andere de aanslagen onroerende-zaakbelastingen
en rioolhefing.
De coronacrisis duurt nog steeds voort en brengt nog steeds grote financiële
gevolgen mee voor de ondernemers, stichtingen en sportverenigingen. Het zijn
voor de ondernemers onzeker tijden. Ondanks een versoepeling van de
maatregelen, is er nog altijd sprake van negatieve financiële gevolgen voor de
eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Daarom heeft het college besloten
de betaaltermijn van de aanslagen onroerend-zaakbelastingen en rioolheffing
2022, voor zover opgelegd aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen, op
te schorten naar 30 november 2022. Het college besluit de betaaltermijn van de
aanslagen onroerend-zaakbelastingen en rioolheffing 2022, voor zover opgelegd
aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen, op te schorten naar 30
november 2022.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-223219 - 492320
Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Strategie en Projecten
1. De uitvoeringsagenda vast te stellen en voor de 6 topprioriteiten, met
gebruikmaking van bestaande ambtelijke capaciteit (vóór Q3 2022),
plannen van aanpak op te stellen inclusief een financiële paragraaf.
2. Opdracht te geven om een gezamenlijke digitale radenavond te
organiseren om de vijf raden te informeren over de voortgang van de
samenwerking en de Duin- en Bollenstreek en de topprioriteiten, en
deze in februari plaats te laten vinden.
3. Opdracht te geven om met de beschikbare ambtelijke capaciteit
verder te onderzoeken hoe de bestuurlijke overleggen in de Duin- en
Bollenstreek meer langs de lijn van de prioriteiten georganiseerd
kunnen worden. Het document ‘Weefsel Duin- en Bollenstreek’ biedt
hiervoor richting.

4. Opdracht te geven tot een krachtenveldanalyse naar partners voor de
Uitvoeringsagenda.
Samenvatting

Besluit

De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben eerder
een Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Deze
strategische agenda is vertaald in een uitvoeringsagenda met 6 topprioriteiten:
• Het realiseren van een maatregelenpakket mobiliteit voor de ontsluiting van
de Noordelijke Duin en Bollenstreek.
• Het uitvoeren van een corridorstudie mobiliteit en ruimte voor de as Leiden Katwijk - Noordwijk.
• Het ontwikkelen van een regio brand Duin en Bollenstreek.
• Actualisatie van Greenport en het maken van gezamenlijke keuzes voor
hernieuwbare energiebronnen.
• Het realiseren van de woningbouwgave van de regio.
• Het verbinden van de verschillende kennisintensieve economische sectoren.
Het college heeft besloten om de uitvoeringsagenda vast te stellen en verder uit
te werken in projecten, om een traject uit te zetten voor het betrekken van de
gemeenteraden. Ook wordt een krachtenveldanalyse uitgevoerd naar partners in
de samenleving waarmee de uitvoeringsagenda verder kan worden
vormgegeven.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

