
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LISSE 13 september 2022 

 
 

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;Mevr. R. Austie, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-218244 - 487020 

Onderwerp Waarderingsspeld de heer van der Ploeg 

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

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De waarderingsspeld toe te kennen aan de heer Freek van der Ploeg 

Samenvatting Het bestuur van WSV Lisse heeft een aanvraag ingediend voor het toekennen 
van de Waarderingspeld aan de heer van der Ploeg op basis van zijn brede inzet 
en betrokkenheid bij WSV Lisse. Hij is hiervoor reeds vanaf 2015 elke zaterdag 
op het terrein van de vereniging aanwezig.  
 
Het college van Lisse heeft besloten de Waarderingsspeld toe te kennen aan de 
heer Freek van der Ploeg. De waarderingsspeld is op 3 september door Lies 
Spruit uitgereikt aan de heer vd Ploeg. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-270511 - 576949 

Onderwerp Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek uitvoering Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) 

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

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek over de uitvoering van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vast te stellen. 

Samenvatting De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse heeft de uitvoering van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) onderzocht. Haar rapport met bevindingen en 
aanbevelingen heeft ze voorgelegd aan het college met het verzoek om een 
bestuurlijke reactie. Het college is blij met het uitgebreide en zorgvuldig 
opgestelde rapport. Ze kan zich vinden in de vijf aanbevelingen. De 
aanbevelingen gaan over de afstemming tussen raad en college over de 
(beleids)uitvoering van de wet, over de informatievoorziening op de website en 
over de borging van de uitvoering van de wet in de organisatie. De bestuurlijke 
reactie geeft een toelichting op het rapport en gaat in op de aanbevelingen. Het 
college heeft besloten de bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek over 
de uitvoering van de Wob vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-270225 - 576421 

Onderwerp Preventieprogramma Dak- en thuisloosheid 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van Om het preventieprogramma dak- en thuisloosheid Duin- en Bollenstreek vast te 



burgemeester en wethouders 
besluit 

stellen.  

Samenvatting Per 2023 gaat elke gemeente in Holland Rijnland de opvang voor dakloze 
inwoners en inwoners die dakloos dreigen te worden organiseren. Voor zeer 
specialistische vragen bij dakloosheid blijven de gemeenten in Holland Rijnland 
samenwerken. Ter voorbereiding op het overnemen van deze taak van 
gemeente Leiden is afgesproken dat gemeente Lisse samen met de gemeenten 
Hillegom, Teylingen, Noordwijk en Katwijk een preventieprogramma dak- en 
thuisloosheid opstelt en uitvoert, om zoveel mogelijk dakloosheid te voorkomen 
bij de eigen inwoners.   
 
Het preventieprogramma is opgesteld volgens de in Holland Rijnland 
afgesproken uitgangspunten: ‘Wonen als basis’, ‘We zijn er vroeg bij’ en ‘Beleid 
en regelgeving sluit aan bij de ondersteuningsvraag’. Hiermee worden 
verschillen tussen de gemeenten tegengegaan. Het preventieprogramma dak- 
en thuisloosheid is opgesteld door de gemeente Lisse met de gemeenten 
Hillegom, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. 
 
De uitvoering van het preventieprogramma dak- en thuisloosheid richt zich op 
zes projecten. Onder andere wordt er ingezet op woningbehoud, goede 
informatieverstrekking aan inwoners die dreigen dakloos te worden en huidige 
afspraken die tot dakloosheid kunnen leiden worden nader bekeken. Deze 
projecten worden met betrokken ketenpartners, zoals de corporaties en sociale 
welzijnspartners, opgepakt.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-270146 - 576230 

Onderwerp Transitieloket Bollenstreek - versnellen energietransitie MKB 

Portefeuillehouder Mevr. R. Austie, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De bijgevoegde raadsbrief Transitieloket Bollenstreek vast te stellen. 

Samenvatting Het Transitieloket Bollenstreek is een regionaal initiatief om het MKB in de regio 
te ondersteunen bij de energietransitie. Het loket gaat dit najaar van start om 
de energietransitie bij het MKB waar mogelijk te versnellen, o.a. door 
informatiebijeenkomsten, hulp bij het vinden van subsidies en om bedrijven die 
hulp zoeken en hulp kunnen bieden aan elkaar te verbinden. Dat doen we in 
nauw overleg met de ondernemers en ondernemersverenigingen.  Het college 
van Hillegom heeft de raadsbrief inzake het Transitieloket Bollenstreek 
vastgesteld. 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-257580 - 574299 

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Frans Halsstraat 6, Lisse" 

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

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

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

1. de Nota van beantwoording zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan "Frans Halsstraat 6, Lisse" vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan "Frans Halsstraat 6, Lisse" met 
identificatienummer NL.IMRO.0553.BPFranshalsstraat6-va01 met 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te 
stellen; 

3. de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren op dit 
bestemmingsplan. Dit houdt in dat overeenkomstig artikel 11, lid 2 
Chw: 
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen; 
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de 
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en 
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 
aangevuld; 

4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd.  



Samenvatting Op 31 mei 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan 
Frans Halsstraat 6 in procedure te brengen. Het bestemmingsplan maakt 
gestapelde woningbouw mogelijk in de vorm van een appartementencomplex 
(max. 50 sociale huurwoningen). Dit is in lijn met de eerder gemaakte 
prestatieafspraken tussen Woonstichting Stek, de Huurdersbelangenvereniging 
Bollenstreek en de gemeente Lisse. Uit het door de gemeenteraad vastgestelde 
Woonprogramma 2020-2040 blijkt dat er op lokaal niveau, maar ook op 
regionaal niveau een groot tekort is aan sociale huurwoningen. Met het 
toevoegen van sociale huurwoningen aan de woningvoorraad op deze 
projectlocatie wordt in een belangrijke maatschappelijke behoefte voorzien. 
Vanaf woensdag 8 juni 2022 tot en met dinsdag 19 juli 2022 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan Frans Halsstraat 6 ter inzage gelegen. In deze periode 
zijn drie schriftelijke zienswijzen ingediend. Eén daarvan betreft een zienswijze 
ingediend namens de buurt/omwonenden. Daarbij is een lijst gevoegd waarop 
omwonenden hun handtekening hebben gezet die de zienswijze mede 
ondersteunen. In totaal zijn er 17 handtekeningen opgehaald (waarvan 1 
omwonende ook al via de rechtsbijstand een separate zienswijze heeft 
ingediend) en nog een zienswijze van een overlegpartner. De zienswijzen zijn 
samengevat en van een gemotiveerd antwoord voorzien in de "Nota van 
beantwoording zienswijzen". Het college besluit om de gemeenteraad voor te 
stellen de Nota van beantwoording zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan "Frans Halsstraat 6, Lisse" vast te stellen, het 
bestemmingsplan "Frans Halstraat 6, Lisse" met wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen, de Crisis- en herstelwet van toepassing 
te verklaren en geen exploitatieplan vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-266072 - 569258 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst BenW Lisse van 6 september 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 6 september 2022 vast te stellen.  

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


