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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. J.W. Schellevis, secretaris;Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. 
van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van 
der Laan, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-075965 - 183073 

Onderwerp Deelname intentieverklaring schooldakrevolutie 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. in te stemmen met bijgevoegde intentieverklaring Schooldakrevolutie Holland 
Rijnland. 
2. door de burgemeester, L, Spruit,  aan wethouder J. van der Laan een 
machtiging te verlenen voor het ondertekenen van de intentieverklaring. 
3. bijgevoegde raadsbrief inzake de Intentieverklaring Schooldakrevolutie 
Holland Rijnland vast te stellen. 

Samenvatting De stichting Schooldakrevolutie wil samen met alle gemeenten en 
schoolbesturen binnen de regio Holland Rijnland (HR) en de Omgevingsdienst 
West-Holland (ODWH) een aanpak ontwikkelen voor het verduurzamen van 
scholen waarmee zij vervolgens heel Nederland kunnen ‘veroveren’. De 
gemeenten in Holland Rijnland fungeren dus als pilot voor de rest van 
Nederland.  
  
In de Intentieverklaring spreken schoolbesturen, gemeenten, ODWH en SDR de 
intentie uit zich gezamenlijk in te spannen om in 2019 op 100 extra scholen 
binnen de regio zonnepanelen, energiebesparingsmaatregelen en 
educatiepakketten te realiseren. 
  
Daarmee sluiten de intentieverklaring en de pilot goed aan op de geformuleerde 
ambities en acties in zowel het Richtinggevend Plan Duurzaamheid Lisse 2040 
als het Energieakkoord Holland Rijnland. 
Ook sluiten deze instrumenten goed aan als vervolgaanpak op de energiescans 
die in het verleden op de Lissese basisscholen zijn uitgevoerd. 
Deelname aan de intentieverklaring en de pilot brengt geen extra kosten met 
zich mee. 
 
De burgemeester machtigt wethouder J. van der Laan om de intentieverklaring 
te tekenen, ex artikel 171 lid 2 Gemeentewet. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-078664 - 190556 

Onderwerp Herinvoeren contant betalen naast pin 

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

Afdeling TM Kwaliteit en Ontwikkeling 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het besluit van 6 oktober 2015 in te trekken, waardoor het weer mogelijk is om 
naast pinnen contant te betalen aan de balies van de Gemeentewinkel. 

Samenvatting Aan de balies van de Gemeentewinkel wordt "Pin only" vervangen door "Pinnen, 
ja graag". Op 6 oktober 2015 heeft uw college besloten om over te gaan op 
uitsluitend pinbetalingen aan de balies en factuurbetaling aan te bieden voor 
inwoners die niet met pin kunnen betalen. De Europese Centrale bank (ECB) en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties hebben echter 
aangegeven dat het volgens Europees recht ongeoorloofd is om contante 
betaling niet toe te staan. Met dit besluit wordt het besluit van 6 oktober 2015 
ingetrokken, waardoor het weer mogelijk is om naast het pinnen contant te 



betalen aan de balies van de Gemeentewinkel. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-068959 - 191694 

Onderwerp Verordening Leerlingenvervoer Lisse 2019 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Het raadsvoorstel met de volgende beslispunten voor te leggen aan de raad: 
 
De verordening leerlingenvervoer Lisse 2019 vast te stellen. 

Samenvatting Met de vaststelling van de nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt 
gerealiseerd dat het vervoer naar onderwijs-zorgarrangementen in de regio 
mogelijk kan worden gemaakt binnen de kaders van de verordening. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-080404 - 195369 

Onderwerp raadsbrief stand van zaken zonneweide Loosterweg-zuid 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De bijgevoegde raadsbrief inzake Stand 
van zaken zonneweide Loosterweg-zuid 
vast te stellen en aan de gemeenteraad 
aan te bieden.  

Samenvatting De gemeente heeft een plan ontwikkeld om op de locatie van de voormalige 
vuilstort aan de Loosterweg-zuid een zonneweide te ontwikkelen. Bij de 
uitvoering daarvan is sprake van nieuwe ontwikkelingen. Daarover informeert 
het college de raad via deze raadsbrief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-081492 - 197848 

Onderwerp Openbare besluitenlijst d.d. 30 april 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst d.d. 30 april 2019 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


