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Status Definitief 

Openbaar Ja 
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Zaak / doc nr Z-18-041739 - 114318 

Onderwerp Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande Bouw Holland Rijnland 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan het convenant aardgasvrije nieuwbouw en 
bestaande bouw Holland Rijnland  

2. Mevrouw J.M.P. van der Laan als portefeuillehouder duurzaamheid te 
machtigen om het convenant namens de gemeente Lisse te 
ondertekenen 

3. Bijgevoegde raadsbrief inzake het convenant ter informatie door te 
zenden naar de raad 

Samenvatting Op 27 september 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland (2017-2025) 
ondertekend door 18 partners, waaronder de gemeente Lisse. Vanuit de 
uitvoeringslijn warmte is een convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande 
bouw, hierna te noemen ‘het convenant’, opgesteld. Het doel van het convenant 
is dat lopende nieuwbouwplannen waarbij de aanvraag omgevingsvergunning 
voor 1 juli 2018 is ingediend, waar mogelijk, niet meer worden aangesloten op 
aardgas en dat de convenantpartijen samenwerken in het plannen van 
werkzaamheden aan infrastructuur in bestaande wijken. Het convenant wordt 
primair gesloten tussen partijen in de regio Holland Rijnland die een bepalende 
of faciliterende rol hebben in het aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving, maar het convenant biedt andere partijen de gelegenheid toe te 
treden of als supporter het convenant te ondertekenen. 
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-049285 - 117701 

Onderwerp Vervoer statushouders naar taalklassen en ISK 

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

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De 'beleidsregel vervoer en reiskostenvergoeding voor statushouders die de 
taalklassen of internationale schakelklas bezoeken' vast te stellen. 

Samenvatting De taalklas is voor kinderen van 6 tot 13 jaar die nog niet in kunnen stromen in 
het regulier onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In 
onze regio (bollen5) hebben wij ervoor gekozen dit onderwijs gezamenlijk te 
organiseren. De internationale schakelklas (ISK) is voortgezet onderwijs voor 
kinderen van 13 tot en met 18 jaar die nog niet kunnen instromen in het regulier 
voortgezet onderwijs, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 
Deze school is in bollen6 verband georganiseerd en staat momenteel in Katwijk. 
Sommige leerlingen ontvangen een bijdrage onder de verordening 
leerlingenvervoer (PO) en sommige leerlingen ontvangen een bijdrage onder de 
bijzondere bijstand (VO). Als hier geen recht op bestaat dan is er geen 
voorziening en dat zorgt ervoor dat kinderen regelmatig niet op school kunnen 
komen, omdat zij de reis niet kunnen financieren of omdat ouders in de 
problemen komen met wegbrengen. Daarom stellen wij voor, voor deze groep 
een aparte regeling te treffen. 
Voorgesteld wordt voor de statushouders die de taalklassen bezoeken 
taxivervoer in te zetten en de statushouders die de ISK bezoeken een OV-pas 



met abonnement aan te bieden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-050913 - 121395 

Onderwerp Oprichting stichting Greenport Duin- en Bollenstreek 

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

Afdeling TM Beleid en advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. voor te nemen om over te gaan tot oprichting van de stichting Greenport 
Duin- en Bollenstreek. 

  
2. Alvorens tot oprichting over te gaan de gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over uw voornemen, 
conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet. 

Samenvatting Voor het behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie van 
sierteeltondernemers in de Duin- en Bollenstreek zijn de colleges van de Duin- 
en Bollenstreek voornemens de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek op te 
richten. Naast het feit dat andere Greenports in Nederland ook als stichting zijn 
georganiseerd, zijn er de volgende voordelen aan het oprichten van een 
 stichting: 
- een meer aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere organisaties; 
- betere aansluiting bij de markt, kennis en talent; 
- professionalisering van de bestaande werkwijze;  
- het vormt een nadere uitwerking van het Flowerscience programma; 
- zorgt voor regie op en transparantie van investeringen van overheden en 
derden. 
  
Inhoudelijk wordt de stichting verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere 
ontwikkeling van het meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 
2017 - 2020. De stichting gaat zich met name inzetten voor het uitvoeren van 
de programmalijnen Governance en organisatie; Kennis en innovatie via 
Flowerscience; Onderwijs en Arbeidsmarkt via het Groen Onderwijscentrum en 
Positioneren. Naast economische ontwikkeling is behoud van de landschappelijke 
kwaliteit een belangrijk doel.   
  
Het college is voornemens in te stemmen met de oprichting van deze stichting 
en legt dit  voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad. 
Nadat de eventuele wensen en bedenkingen zijn verwerkt kan het 
daadwerkelijke besluit tot oprichting van de stichting worden genomen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-050490 - 125161 

Onderwerp Aanpassen tarieventabel afvalstoffenheffing voor grof huishoudelijk afval 

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

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen akkoord te gaan met het niet meer in rekening brengen 
van het tarief voor het achterlaten van niet demontabele, volumineuze grove 
huishoudelijke restafvalstoffen bij de milieustraat. 

Samenvatting Het college gaat met het aanpassen van de tarieventabel afvalstoffenheffing 
akkoord met het niet meer in rekening brengen voor het achterlaten van niet 
demontabele, volumineuze grove huishoudelijke restafvalstoffen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-053987 - 126942 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Lisse 07.08.2018 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van 7 augustus 2018 vast te stellen. 

Samenvatting  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


