BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE

Status

9 november 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

Z-21-218752 - 485045
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 oktober 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en
wethouders besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
de openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 oktober 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-218752 - 484144
Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 november 2021

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en
wethouders besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst B&W Lisse d.d. 2 november 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-218722 - 484047
Beleidsnotitie nieuwe Wet Inburgering Lisse
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM WMO en Participatie
1. De ‘Notitie Nieuwe Wet Inburgering 2022-2025’ vast te stellen.
2. De raadsbrief voor de notitie ‘Nieuwe Wet Inburgering 2022-2025’ vast te
stellen.
3. In te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
ISD Bollenstreek, onder voorbehoud van toestemming door de raad.
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad wordt
voorgesteld om:
3. Kennis te nemen van de 'Notitie Nieuwe Wet Inburgering 2022-2025';
4. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging
van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek;
5. De verordening Inburgering gemeente Lisse 2022 vast te stellen.

Samenvatting

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking. Vanaf
deze datum krijgt de gemeente de regierol en zijn wij verantwoordelijk voor het
aanbieden van inburgeringsonderwijs aan statushouders en andere
inburgeringsplichtigen. De notitie ‘Nieuwe wet inburgering ‘2022-2025’ beschrijft
de uitgangspunten voor de inburgering van de statushouders en hoe de
uitvoering vorm gaat krijgen.

In het kader van de (nieuwe) Wet Inburgering 2021 heeft de
Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek (hierna ISD) een centrale rol en
zal daarbij diverse nieuwe taken uit gaan voeren.
Naar aanleiding van deze nieuwe taken dient de Gemeenschappelijke regeling
ISD Bollenstreek gewijzigd te worden. Ook dient er een verordening opgesteld te
worden.
Met dit voorstel worden de notitie, de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling ISD en de verordening aangeboden aan het college en de raad ter
informatie, instemming en/of vaststelling.
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-21-216210 - 479946
Herziening beleidsregel "ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek"
Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder
TM Strategie en Projecten

Het College van
burgemeester en
wethouders besluit

1. Het ontwerp van de wijziging van de beleidsregel “Ruimtelijke
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en
Bollenstreek” vast te stellen
2. Het ontwerp van de wijziging van de beleidsregel "Ruimtelijke
randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en
Bollenstreek" gedurende 6 weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen.
3. De raadsbrief aanpassingen beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden
logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en bollenstreek" vast
te stellen.

Samenvatting

In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de
beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding
van de beleidsregel zijn bij de afzonderlijke bollenstreekgemeenten diverse
verzoeken binnengekomen, welke betrekking hadden op de huisvesting van
tijdelijke arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn. Dergelijke
verzoeken passen in de regel niet binnen het bereik van de nu vigerende
beleidsregel. Ook is gedurende de afgelopen periode het significante tekort aan
adequate logiesvoorzieningen voor tijdelijke arbeidsmigranten vanuit deze sector
meermaals benadrukt. Het Bestuurlijk Overleg Ruimte van de
Greenportgemeenten heeft daarom opdracht gegeven om de regels rondom
huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn te
evalueren en aan de hand van praktijkervaring bij te stellen. Ook is opdracht
gegeven een aantal technische wijzigingen door te voeren in de beleidsregel,
onder andere ten aanzien van het aspect brandveiligheid en communicatie.
Besloten wordt om de ontwerp-beleidsregel vast te stellen en voor 6 weken ter
inzage te leggen en een raadsbrief naar de gemeenteraad te sturen.

Besluit

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

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-134378 - 469475
Agenderingsvoorstel presentatie Lokale Energiestrategie 1.0
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Beleid en Advies
1. Het agenderingsvoorstel 'Presentatie Lokale Energiestrategie' vast te stellen.
In januari 2022 wordt de Lokale Energiestrategie (LES) besproken in de
raadscommissie en de raad. Om de raad goed te informeren over de LES 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 Lokale Energiestrategie' vast te stellen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

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

Samenvatting

Z-20-154546 - 481069
Vaststelling bestemmingsplan Heereweg 31a-33a
Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder
TM Planvorming
Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de
raad voorgesteld wordt om:
1. Het bestemmingsplan "Heereweg 31a-33a" met
identificatiecode NL.IMRO.0553.Heereweg31a-33a-vax1 vast te stellen
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is
verzekerd.
Op 13 juli 2021 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan
Heereweg 31a-33a in procedure te brengen. Het bestemmingsplan voorziet in
een woonbestemming voor 6 vrijstaande woningen. De nieuwe kopers kunnen
zelf een aanvraag om een omgevingsvergunning indienen voor de bouw van
hun woning. Naast het ontwerpbestemmingsplan lag ook een ontwerpbesluit
hogere waarde ter inzage. Deze procedure loopt gelijk met de procedure van
het bestemmingsplan.
Van 15 september 2021 tot en met 26 oktober 2021 heeft het
ontwerpbestemmingsplan Heereweg 31a-33a ter inzage gelegen. In deze
periode zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
Heereweg 31a-33a vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

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

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-21-214753 - 478447
Belastingverordeningen 2022
Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
TM Financien
Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel waarin aan de raad wordt
voorgesteld vast te stellen:
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2022;
2. De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Lisse 2022;
3. De Verordening afvalstoffenheffing Lisse 2022 met bijbehorende
tarieventabel en acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse;

4. De Verordening rioolheffing Lisse 2022;
5. De Verordening hondenbelasting Lisse 2022;
6. De Verordening precariobelasting Lisse 2022 met bijbehorende
tarieventabel;
7. De Verordening toeristenbelasting Lisse 2022;
8. De Verordening marktgelden Lisse 2022;
9. De Legesverordening Lisse 2022 met bijbehorende tarieventabel;
10. De Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse
2022;
11. Het Besluit tot intrekking van de Tijdelijke compensatieregeling
ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021;

12. De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Lisse 2022;
13. Het Besluit tot intrekking van de Compensatieregeling leges Lisse
2021.
Samenvatting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen en de daarbij

behorende tarieven vast. De verordeningen en tarieven voor 2022 zijn in
lijn met de uitgangspunten van de Programmabegroting 2022 en de
Kadernota 2022. Het college besluit het voorstel om de
belastingverordeningen vast te stellen en aan de raad voor te leggen.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

