
‘Schulden voorkomen en als ze zijn ontstaan zo snel mogelijk oplossen’

Twee onderzoeken naar 
schuldhulpverlening
Op dit moment lopen er 
twee onderzoeken naar 
schuldhulpverlening in 
de gemeente Lisse. Het 
ene wordt gedaan door 
de rekenkamercommissie 
van Hillegom en Lisse, 
het andere door de 
werkorganisatie HLTsamen. 
Op deze raadspagina 
bespreken John de Bruin 
(NieuwLisse) en Guus 
Mesman (PvdA) nut 
en noodzaak van deze 
onderzoeken.

Waarom twee onderzoeken naar 
schuldhulpsanering?
De Bruin: “Dat is echt toeval. Op het moment 
dat duidelijk werd dat er twee onderzoeken 
liepen, zijn afspraken gemaakt om ervoor te 
zorgen dat de onderzoeken elkaar aanvullen 
en niet helemaal hetzelfde zijn.”

Mesman: “Het kan weleens gebeuren dat op 
twee plekken wordt bedacht dat onderzoek 
nodig is. De rekenkamercommissie kiest 
zijn eigen onderwerpen, na gesprekken met 
de fracties. Het wordt interessant om te 
zien of de twee rapporten tot vergelijkbare 
conclusies leiden.” 

Waar richten de onderzoeken zich precies op?
Mesman: “Daarvoor moeten we even 
terug in de tijd. In 2012 kwam de 
rekenkamercommissie met een rapport over 
dit onderwerp en een aantal aanbevelingen. 
De belangrijkste daarvan was dat er 
meer maatwerk moest komen bij de 
schuldhulpverlening. De aanbevelingen zijn 
door de wethouder omarmd. Nu gaat de 
commissie eigenlijk simpelweg bekijken of 
het gelukt is om die aanbevelingen echt in 
de praktijk over te nemen.” 

De Bruin: “De rekenkamercommissie wil 
ook graag bekijken of de gemeenten weten 

wat er gedaan wordt om het ontstaan 
van problematische schulden vroeg te 
ontdekken. Het onderzoek van HLTsamen 
concentreert zich volgens mij meer op de 
vraag hoe de schuldhulpverlening in de drie 
gemeenten functioneert.”

Waarom is schuldhulpverlening nu actueel?
Mesman: “Er speelt een aantal zaken. 
Sowieso is het verstandig na een aantal 
jaar te evalueren of de aanbevelingen uit 
het eerste onderzoek zijn overgenomen. 
Daarnaast heeft de gemeente het convenant 
‘Vroeg erop af’ gesloten met onder andere 
de woningcorporatie en energiebedrijven. 
Die merken het immers heel snel als 
mensen in de financiële moeilijkheden 
komen. Dus dat kan helpen om schulden 
vroeg te ontdekken en echte problemen te 
voorkomen. Om dat convenant goed uit te 
kunnen voeren, moeten we goed weten hoe 
de hulpverlening nu is georganiseerd.” 

Waarom is schuldhulpverlening 
belangrijk?
De Bruin: “Mensen met schulden, bijvoorbeeld 
omdat hun bedrijf failliet is gegaan, kunnen 
diep in de problemen terechtkomen. En niet 
alleen die mensen zelf. Schulden hebben 
enorme impact op hele gezinnen. Daarom 

is het belangrijk om alles op alles te zetten 
om grote schulden te vermijden. Dat kan 
door problemen vroeg te ontdekken en hulp 
te bieden. Als het eenmaal tot schulden is 
gekomen, moeten we het zo organiseren 
dat mensen na een aantal jaar ook weer 
uit de schuldsanering kunnen komen. Dit 
laatste natuurlijk zonder de belangen van de 
schuldeisers uit het oog te verliezen.”

Mesman: “Het is echt belangrijk dat we 
mensen helpen die in de problemen dreigen 
te komen of al zijn gekomen. Trouwens, het 
is ook een onderwerp waar we als gemeente 
verantwoordelijk voor zijn. Het ligt op ons 
bordje. Het zou ook zomaar kunnen dat 
door de coronacrisis meer mensen, vooral 
zzp’ers, in de financiële moeilijkheden 
komen. Daar moeten we als gemeente ook 
op voorbereid zijn.”

Wanneer worden de resultaten van het 
onderzoek bekend? 
De Bruin: “De rekenkamercommissie zal 
de komende maanden werken aan het 
onderzoek. Vervolgens kunnen eerst het 
ambtelijk apparaat en later de wethouders 
reageren. Dat levert uiteindelijk een rapport 
met aanbevelingen op. Dat zal in september 
of oktober zijn afgerond.”

Gemeenteraad Lisse
De gemeenteraad bestaat uit 19 
leden verdeeld over 6 fracties. Het 
raadspresidium bestaat uit de 6 
fractievoorzitters, voorzitters van de 
commissies en de burgemeester. Elke 
maand vergadert het presidium over 
de concept-agenda’s voor de raad en 
de commissies. Het raadspresidium 
houdt zich ook bezig met procedures 
en het functioneren van de raad 
in algemene zin. Voordat de raad 
besluit, worden de onderwerpen eerst 
in de commissie Maatschappij en 
Financiën en de commissie Ruimte 
en Infrastructuur besproken. De 
raadscommissie neemt geen besluiten, 
maar adviseert de raad.

Zo kunt u raadsleden bereiken
De raad hoort graag wat er leeft in de 
gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets 
onder de aandacht van een raadslid 
brengen? Dat kan. Op de website van 
de gemeente Lisse (www.lisse.nl/
bestuur-en-organisatie/gemeenteraad) 
staan de contactgegevens van 
de raadsleden. In de openbare 
fractievergaderingen, die meestal op 
de maandag voor de commissie- en 
raadsvergadering plaatsvinden, bent 
u van harte welkom en heeft u de 
mogelijkheid om in te spreken.

Inspreken in de raad of commissie
Wilt u iets kwijt over een onderwerp 
in de commissie dan kunt u bij het 
agendapunt ‘Burger aan het woord’ 
inspreken. In de raad kunt u alleen 
inspreken over onderwerpen die op 
de raadsagenda staan. Elke spreker 
krijgt maximaal 5 minuten, waarna de 
raads-/commissieleden de mogelijkheid 
krijgen om u vragen te stellen. Wilt u 
inspreken in de commissie of de raad, 
meldt u zich tenminste 2,5 uur voor het 
begin van de commissievergadering of 
de raadsvergadering aan bij de griffie 
via 14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld 
uw naam, adres en telefoonnummer en 
het onderwerp waarover u het woord 
wilt voeren.

Bent u onze Gast van de raad?
De gemeenteraad wil graag haar 
inwoners leren kennen en nodigt 
u daarom graag uit als ‘Gast van 
de raad’. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering ontvangt u 
de agenda en de bijbehorende 
stukken. U wordt op de avond van 
de raadsvergadering om 19.15 uur 
ontvangen door burgemeester, de 
griffier en een raadslid. Zij geven 
uitleg over wat het gemeentebestuur 
doet en de raadsagenda van 
die avond. Na afloop kunt u met 
raadsleden napraten. Aanmelden via 
14 0252 of griffie@lisse.nl.

Vraag van Gabriëlla Eekhout 
(D66) 
“Denkend aan Lisse over 
15-20 jaar, blijft het wat jou 
betreft herkenbaar als het 
huidige dorp met een flinke  ‘groene’ rand 
er om heen? Of laten we Lisse groeien en 
komt er na Dever-Zuid/ Geestwater nog 
een groot aantal woningen 
aan de zuidkant bij?”

Antwoord van Vincent 
Scheurwater (CU-SGPD66):
“Na de realisatie van Dever-

Zuid en Geestwater is de beschikbare 
bouwgrond op. We moeten goed kijken 
hoe we dit project gaan inrichten. De 
toenemende vergrijzing legt een claim 
op seniorenwoningen, al dan niet in 
combinatie met zorg. Wanneer we in deze 
behoefte kunnen voorzien, zal er een 
verschuiving ontstaan in de woningmarkt 
waardoor er meer gezinswoningen 
vrijkomen. Hierbij kunnen mensen die nu 
in een starterswoning zitten, doorschuiven 
en komt er hierdoor weer ruimte voor 
starters. 
Daarnaast is er ook veel behoefte 
gekomen aan éénpersoonshuishoudens. 
Ook hiernaar moet bij nieuwbouw of 
renovatie gekeken worden. Op de langere 

termijn is ook van belang of we bepaalde 
delen van Lisse kunnen herontwikkelen. 
Zo zijn bepaalde bedrijven, zoals 
bijvoorbeeld op de Grevelingstraat, 
langzaam omgeven met woningen en zal 
ook hier een oplossing voor gevonden 
moeten worden. 
Al met al hangt alles met elkaar samen. 
Het is niet alleen een kwestie van zo 
veel mogelijk woningen uit de grond 
stampen. Lisse blijft wat ons betreft 
dan ook omzoomd met groen zodat het 
dorpse karakter behouden blijft en het 
een gezonde omgeving blijft om in te 
leven en te recreëren. Dus liever een 
recreatiegebied aan de zuidzijde dan nog 
meer woningen.”

Van uw gemeenteraad
De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen 
in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en 
nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we 
zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Estafettevraag

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?
U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen. Stuurt u dan een e-mail 
naar griffie@lisse.nl.

Agenda
•	 Commissie Maatschappij en 

Financiën, dinsdag 18 mei
•	 Commissie Ruimte en Infrastructuur, 

donderdag 20 mei start om 19.30 
uur i.p.v. 20.00 uur

•	 Fractieberaden, dinsdag 25 mei
•	 Raadsvergadering, donderdag  

27 mei
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