BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

8 maart 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
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

Z-21-224633 - 513435
Planning evaluatie afvalbeleid Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. De bijgevoegde raadsbrief inzake "planning evaluatie afvalbeleid Lisse" vast te
stellen.
Middels deze raadsbrief wordt de gemeenteraad van Lisse geïnformeerd over de
planning van de evaluatie van het afval beleid in Lisse. De informatie die met de
evaluatie wordt opgehaald wordt hierna gebruikt om het nieuwe afvalbeleid, wat
per 1 januari 2023 in zal gaan, op te stellen.
Het college besluit de raadsbrief inzake "planning evaluatie afvalbeleid Lisse"
vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-221525 - 518110
Vaststellen Selectie- en gunningsleidraad verkoop Bondstraat 11-13 te Lisse
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Facilitair
De 'Selectie- en gunningsleidraad verkoop Bondstraat 11-13 te Lisse' vast te
stellen.
Het college van burgemeester & wethouders heeft in december 2021 besloten
het vrijstaande bedrijfsgebouw staande en gelegen aan de Bondstraat 11-13
openbaar - via een makelaar - te koop aan te bieden. De verkoop geschiedt door
middel van een openbare verkoopprocedure. Op basis van deze openbare
verkoopprocedure wordt aan partijen een herontwikkelingsplan en een bieding
op het betreffende object gevraagd. De gemeente Lisse vindt de toekomstige
invulling van de locatie belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. De locatie
wordt verkocht aan de partij met de beste combinatie van een
herontwikkelingsplan en de financiële onderbouwing. Voor deze verkoop streeft
de gemeente naar een transparant, open en marktconform proces. Daarom is er
een 'Selectie- en gunningsleidraad verkoop Bondstraat 11-13 te Lisse' opgesteld
met alle relevante informatie. Het college van burgemeester & wethouders heeft
besloten om de selectie- en gunningsleidraad vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-22-237361 - 517137
Vaststellen openbare besluitenlijst B en W van 22 februari 2022

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B en W van 22 februari 2022 vast te stellen.
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Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
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besluit
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Zaak / doc nr
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Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-237324 - 517053
Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse 2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Strategie en Projecten
De Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse 2022 vast te
stellen.
De Subsidieregeling bevat de wijze waarop ondernemingen, verenigingen en
stichtingen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de extra kosten
die zij maken op de controle van het coronatoegangsbewijs in de periode 1
januari 2022 – 26 maart 2022. De gemeente kan hiervoor maximaal een
gelimiteerde Rijksbijdrage ontvangen. De Subsidieregeling bevat de
voorwaarden voor toekenning en de manier waarop de aanvraag kan worden
gedaan.
De Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse 2022 vast te
stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-237132 - 516720
Doorbraakaanpak
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM JOSVC
1. De raadsbrief 'Doorbraakaanpak' vast te stellen.
Er is in de periode vanaf juli 2021 sprake geweest van verscherpt toezicht door
de Inspectie en interbestuurlijk toezicht door VWS op 4 samenwerkende regio’s
Jeugd, waaronder de regio Zuid-West 4: Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Midden
Holland en Holland Rijnland. Per half februari 2022 is dit toezicht gestopt voor de
regio ZW 4; dit gelet op de goede resultaten die er met de doorbraakaanpak
behaald zijn. De andere 3 samenwerkende regio’s hebben nog wel te maken met
een toezichtregime. Het vervolg-inspectierapport over de doorbraakaanpak in
ZW 4 wordt naar verwachting op 28 februari 2022 gepubliceerd op www.igj.nl.
Ook al worden het interbestuurlijk en verscherpt toezicht beëindigd, dat neemt
niet weg dat we onverminderd door zullen gaan met de uitvoering van het plan
van aanpak in ZW 4 om het aantal kinderen met een
jeugdbeschermingsmaatregel dat wacht op passende hulp te verminderen. De
gezamenlijke aanpak van gemeentes, GI’s en zorgaanbieders werkt en daar
gaan we mee door. Deze beslissing is reeds genomen en is openbaar. Aangezien
het College een informatieplicht heeft aan de Raad, heeft het College besloten
een raadsbrief 'Doorbraakaanpak' te verzenden.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-233197 - 509583
Straatnaamgeving Heereweg 31-33
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Planvorming
om voor de openbare ruimte in het gebied 'Heereweg 31-33' te Lisse de
straatnaam Nieuwenhuispark vast te stellen, een en ander conform de bijgaande
situatietekening.
In het gebied 'Heereweg 31-33' worden 6 nieuwe woningen ontwikkeld. Omdat
er een nieuwe weg wordt aangelegd, is het noodzakelijk om een nieuwe
straatnaam vast te stellen.

Besloten wordt om voor de openbare ruimte in het gebied 'Heereweg 31-33' de
nieuwe straatnaam Nieuwenhuispark vast te stellen.
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
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Samenvatting

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-22-235873 - 514533
Aanwijzing plaatsvervangend secretaris commissie bezwaren en klachten
Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester
TM Juridische Zaken
Mevrouw mr. K. van der Heeden aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris
van de commissie bezwaren en klachten.
Mevrouw Van der Heeden werkt bij het team Juridische Zaken en zal in de nabije
toekomst werkzaamheden verrichten als secretaris van de commissie bezwaren
en klachten. Hiertoe dient zij op grond van de Verordening commissie bezwaren
en klachten te worden aangewezen als plaatsvervangend secretaris. Het college
besluit mevrouw Van der Heeden aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris
van de commissie bezwaren en klachten.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-226491 - 513241
Reactie op de brief financieel toezicht Provincie Zuid-Holland
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
1. De bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met onze
reactie op de brief "Financieel toezicht begroting 2022", vast te stellen.
2. De raadsbrief 'Reactie college op brief "Financieel toezicht 2022" van de
provincie Zuid-Holland' vast te stellen.

Elke gemeente moet zorgen voor een begroting die "structureel en reëel in
evenwicht" is. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdt toezicht op de
ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten in de provincie ZuidHolland. Daarvoor beoordeelt zij jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de
gemeente. Na de beoordeling van de begroting heeft Gedeputeerde Staten op 16
december 2021 een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het besluit dat de
Begroting 2022 van Lisse voldoet aan de criteria voor de begroting. In de brief
doet Gedeputeerde Staten ook een aantal constateringen ten aanzien van de
begroting en de financiële positie van de gemeente. Met de bijgevoegde brief
geven wij een reactie op deze constateringen en nodigen we de gedeputeerde
uit voor een bestuurlijk gesprek.
Het college heeft besloten de raadsbrief en de brief aan Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland vast te stellen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

