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

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-178298 - 429877 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 juni 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 1 juni 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049946 - 323524 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1- 3 Lisse 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De cultuurhistorische waarden van het ensemble bestaande uit woonhuis 
(gemeentelijk monument) en de negentiende eeuwse bollenschuur als 
uitgangspunt te nemen voor het perceel Stationsweg 1-3, Lisse. 
 
2. Maximaal 4 wooneenheden toe te staan rekening houdend met behoud van de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het bestaande ensemble 
gevormd door het monumentale woonhuis en de aangebouwde bollenschuur.  
 
3. De beantwoording van de inspraak en vooroverlegreacties zoals weergegeven 
in bijgaand document 'beantwoording inspraakreacties 
voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1-3 te Lisse' (bijlage 5) vast te 
stellen. 
 
4. De diverse ambtshalve aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan ten 
opzichte van het voorontwerp vast te stellen. 
 
5. Het ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1-3 te Lisse met identificatiecode 
NL.IMRO.0553.bpStationsweg1-3-onx1 vast te stellen.  
 
6. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning vast te stellen. 
 
7. De procedure voor de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning te starten door het plan voor zes 
weken ter inzage te leggen met toepassing van de coördinatieregeling en de 
Crisis en herstelwet. 
 
8. De bijgevoegde raadsbrief inzake het instemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1-3 te Lisse vast te stellen. 
 
  

Samenvatting In de collegevergadering van 18 december 2018 heeft het college van B&W 
ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 1-3 om de 
procedure voor vooroverleg en inspraak te starten. Het plan bestond uit de sloop 
van de bestaande bollenschuur (geen monument) die aan het gemeentelijk 
monument 'Hoeve de Wolff' gebouwd is. Min of meer ter plaatse van de 
bestaande schuur zou een vrijstaande woning worden gebouwd. Gedurende de 
inspraakperiode zijn er inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties hebben 



aanleiding gegeven om het plan aan te passen. De schuur beschikt namelijk 
over cultuurhistorische waarden die voornamelijk bestaan uit het ensemble dat 
de schuur samen met het monumentale woonhuis vormt en de ligging van dit 
ensemble in het open bollenlandschap. Deze waarden dienen behouden te 
blijven en zijn uitgangspunt geworden in het ontwerpbestemmingsplan. Gekozen 
is om met toepassing van de coördinatieregeling en de Crisis- en herstelwet het 
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
gecoördineerd ter inzage te leggen.   
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177410 - 427641 

Onderwerp Raadsbrief over eindrapportage Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 op 
basisscholen Lisse 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegde raadsbrief over de eindrapportage van Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2017 - 2020 op de basisscholen in Lisse vast te stellen. 
  

Samenvatting De afgelopen vier jaar (2017 - 2020) hebben de basisscholen in Lisse gewerkt 
aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Cultuureducatiegroep 
heeft deze periode samen met de basisscholen geëvalueerd en een 
eindrapportage opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen en voortgang van 
cultuureducatie in het lesprogramma van de basisscholen in Lisse. Met acht 
basisscholen is een ontwikkeltraject cultuureducatie opgesteld, waarin gekeken 
is hoe de ambities, wensen en behoeften van de school op het gebied van 
cultuureducatie bereikt kunnen worden. Met één school is een 
lessenovereenkomst afgesloten, waarin een zo passend mogelijk aanbod van 
externe activiteiten is samengesteld. Tijdens de coronaperiode hebben de 
scholen op meerdere manieren initiatieven genomen om cultuuronderwijs toch 
vorm te kunnen geven. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-112764 - 411847 

Onderwerp voorstel college om voornemen te versturen tot invorderen last onder dwangsom 
Hotel de Lis 

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

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept-beschikking voor het invorderen van de dwangsom die is verbeurd 
door de eigenaar van Hotel de Lis vast te stellen.  

Samenvatting Op 16 september 2020 is een last onder dwangsom opgelegd omdat Hotel de Lis 
wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Het pand is niet in gebruik als 
hotel, maar wordt gebruikt als huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in 
dienst van een uitzendbureau voor de duur van hun arbeidsverhouding. In deze 
last onder dwangsom heeft het college de eigenaar van Hotel de Lis gelast om 
het strijdige gebruik voor 15 oktober 2020 te beëindigen. 
 
Bij een controle in december is gebleken dat er nog arbeidsmigranten in het 
hotel verbleven. Dat betekent dat nog steeds sprake was van een overtreding, 
waardoor er een dwangsom is verbeurd. In het kader van handhaving is het van 
belang dat opgelegde sancties daadwerkelijk worden geëffectueerd, oftewel dat 
dwangsommen daadwerkelijk worden ingevorderd. Het moet een prikkel zijn om 
de overtreding te staken en gestaakt te houden. Voordat de dwangsom 
daadwerkelijk ingevorderd kan worden, moet de overtreder de gelegenheid 
krijgen om te reageren op het voorgenomen besluit. Het college besluit de 
concept-beschikking voor het invorderen van de dwangsom vast te stellen. Als 
de termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken, kan het college 
definitief besluiten om de dwangsom wel of niet in te vorderen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-177842 - 428359 

Onderwerp Brief project Land van Ons t.b.v. AB Holland Rijnland 30 juni 



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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De brief project Land van Ons vast te stellen en ter kennisname aan leden 
van het AB Holland Rijnland toe te zenden. 

Samenvatting Op 30 juni 2021 staat het Land van Ons als beslispunt op de agenda van het AB 
van Holland Rijnland. Voor dit project is zowel het proces als de inhoud niet in 
overeenstemming met de voorwaarden van Holland Rijnland. Met bijgevoegde 
brief wil het college van Lisse samen met de andere vier colleges uit de Duin- en 
Bollenstreek de AB leden informeren over het gevolgde proces en de 
consequenties. Het college besluit de brief vast te stellen en ter kennisname aan 
leden van het AB Holland Rijnland toe te zenden.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-139712 - 425905 

Onderwerp 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven 
Kust-, Duin- en Bollenstreek vast te stellen onder voorbehoud van 
toestemming van de raad. 

2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad wordt voorgesteld om: 

-  Het college toestemming te geven de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB), zoals verwoord in 
de brief van het Dagelijks Bestuur van de GR KDB van 1 juli 2020, vast te 
stellen. 

Samenvatting De intreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vraagt 
om aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, 
Duin- en Bollenstreek. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten de 1e 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en 
Bollstreek (GR KDB) vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de 
raad. Het college heeft de raad verzocht toestemming te geven voor de 
voorgenomen wijziging.  
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134378 - 427145 

Onderwerp Meedenksessie warmte en seismisch bodemonderzoek 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief inzake ‘Opbrengsten meedenksessie 
warmte en seismisch bodemonderzoek’ vast te stellen. 

Samenvatting In februari informeerden we de raad over de voorlopige uitkomsten van de 
eerste fase van het participatietraject over de energietransitie in onze gemeente. 
In april organiseerden we een energiecollege en een meedenksessie over 
warmte.  
Energiebeheer Nederland heeft laten weten, dat zij in juni seismisch 
bodemonderzoek in onze gemeente verrichten. 
Met bijgevoegde raadsbrief informeren we de raad over de opbrengsten van 
deze meedenksessie en het seismisch bodemonderzoek. Besloten wordt om de 
bijgevoegde raadsbrief inzake Opbrengsten meedenksessie warmte en seismisch 
bodemonderzoek vast te stellen en aan de raad aan te bieden. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-171397 - 426277 

Onderwerp Memo Tonk Voorwaarden ter kennisname 



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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
om de Raadsbrief voorwaarden TONK vast te stellen. 

Samenvatting Door middel van de raadsbrief met bijlage Voorwaarden TONK willen we de 
gemeenteraad informeren over de voorwaarden TONK. 
Als onderdeel van het corona steunpakket is de regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) geïntroduceerd. Doel is om huishoudens te 
bereiken die tussen wal en schip vallen, en door een terugval in inkomsten hun 
vaste lasten (met name woonlasten) niet meer kunnen betalen.  
De aanvrager moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, deze memo beschrijft 
de voorwaarden. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


