
Coronacrisis brengt gemeenten in financieel zwaar weer

Fractievoorzitters over financiële 
positie gemeente Lisse
De financiële gevolgen van de coronacrisis 
zijn voelbaar in gemeenten. De 
verwachting is dat  dit onderwerp de 
komende maanden in veel gemeenten 
onderwerp van gesprek zal zijn. In juli 
staat de kadernota op de agenda, waarin 
de raad de inhoudelijke en financiële 
kaders van beleid voor het komend jaar 
vaststelt. Hoe moet een gemeenteraad 
hiermee omgaan in het licht van zoveel 
financiële onzekerheid? 

Op deze raadspagina delen de zes 
fractievoorzitters van de partijen in de 
Gemeenteraad hun inschattingen over 
de financiële gevolgen van corona en de 
consequenties voor de gemeente.

Frank Mélotte (CDA): “Corona 
raakt gemeente op meerdere 
vlakken”
“De zakken van de gemeente 
waren al niet zo goed gevuld 
en daarom heeft het gemeentebestuur 
de afgelopen jaren al maatregelen 
genomen. Er zijn drie redenen waarom de 
gemeentefinanciën te lijden zullen hebben 
onder corona: we maken extra kosten om 
landelijke corona regelingen uit te voeren. 
Daarnaast hebben we hebben minder 
inkomsten uit belastingen, bijvoorbeeld 
omdat de horeca stil ligt. En als laatste 
krijgen we hogere uitgaven in het sociale 
domein.

Als landelijke partij hebben we CDA-
kamerleden aangesproken op deze 
problematiek en aandacht gevraagd voor de 
situatie waarin veel gemeenten nu verkeren. 
Afhankelijk van de hoeveelheid steun vanuit 
de Rijksoverheid, zullen we als gemeente 
ook zelf over de financiële consequenties 
moeten denken. Ik denk ik dat we onze 
burgers nu niet met lastenverzwaring op 
moeten zadelen. Dat zou in het slechtste 
geval betekenen dat we als gemeente 
investeringen en ambities even op de lange 
baan moeten schuiven.”

Rob Veldhoven (Nieuw Lisse): 
“Statement afgeven naar  
Den Haag”
“Op een gegeven moment gaat 
het Rijk natuurlijk wel een grens 
over door steeds verantwoordelijkheden 
door te schuiven naar de gemeenten en daar 
niet voldoende geld tegenover te zetten. De 
gemeenten worden keer op keer opgezadeld 
met de problemen van het Rijk. Volgens 
ons is het tijd om een statement te maken. 
Desnoods voeren we wettelijk verplichte 
taken maar een tijdje niet uit. Dan geven we 
een helder statement af naar Den Haag.

In Lisse hebben we een mooi stelsel aan 
voorzieningen. Dat moeten we juist zo 
houden. Daar moeten we niet op gaan 
bezuinigen. De eigenaren van huizen 

en bedrijfspanden zijn vorig jaar al 
geconfronteerd met een belastingverhoging. 
Dat houdt dus ook een keer op. Onze ruimte 
is echt beperkt. Het is tijd dat het Rijk 
begrijpt dat we niet alles uit eigen zak op 
kunnen hoesten.”

Bas van Riel (D66): “Behoefte 
aan een duidelijke visie”
“Het is nog niet precies bekend, 
maar uit de coronacrisis komen 
voor de gemeente veel kosten 
voort. Dan denk ik aan directe kosten, 
bijvoorbeeld de afzettingen en handhaving 
in de Bollentijd, maar ook aan kosten 
die ontstaan omdat sportverenigingen 
en theater Floralis dicht zijn. Het is zeer 
de vraag of het Rijk die ontstane kosten 
volledig gaat compenseren.

Daar komt bij dat de financiële situatie van 
de gemeente Lisse, en de meeste andere 
gemeenten trouwens, al somber was. Om 
de begroting op orde te krijgen, had het 
gemeentebestuur vorig jaar de OZB, een 
lokale belasting, al verhoogd. Dat kunnen 
we met goed fatsoen niet nog een keer 
doen. Waar we behoefte aan hebben is een 
duidelijke visie voor de toekomst van Lisse. 
Als gemeenteraad zullen we verder moeten 
kijken dan de periode tot de volgende 
verkiezingen, maar echt het gesprek aan 
moeten over de vraag wat voor gemeente 
we willen zijn en welke financiële middelen 
we beschikbaar hebben.”

Wim Slootbeek 
(VVD): “Wachten met 
energietransitie”
“De coronacrisis en de 
maatregelen leiden tot meer 
uitgaven en minder inkomsten. We weten 
helaas nog niet precies hoeveel geld er 
minder binnenkomt en hoeveel er meer 
uitgaat. De vraag ligt bij het college van 
burgemeester en wethouders om daar 
inzicht in te geven. Maar we weten al wel dat 
dit voor druk op de begroting zal zorgen.

Als gemeente hebben we basistaken, denk 
aan jeugdzorg of WMO, die we uit moeten 
voeren. Deze taken kosten ook het meeste. 
Waar we als gemeente wel zelf over gaan 

zijn grotere, op de toekomstgerichte 
investeringen. Wat gebeurt er met de 
plannen om Ter Specke en de Beukenhof? 
Het lijkt me in elk geval verstandig om 
daar goed over na te denken. En dat 
geldt zeker ook voor investeringen als 
de Energietransitie. Die plannen zadelen 
gemeente, provincie en inwoners op met 
grote kosten. We zouden er wijs aan doen 
om daar op de rem te trappen en twee of 
drie jaar de tijd te nemen.”

Vincent Scheurwater (SGP/CU): 
“Het geld moet ergens vandaan 
komen”
“We moesten in Lisse al scherp 
op de centen letten en daar 
is corona nu bij gekomen. Veel is nog 
onduidelijk. We weten dat het Rijk geld 
heeft toegezegd, maar nog niet hoeveel. 
Daarnaast weten we gewoon nog niet hoe 
zwaar de economische situatie wordt. 
Dit terwijl we nu wel bezig zijn om een 
begroting voor het komende jaar te maken. 
Als raad moeten we daar een mening over 
hebben, maar op welke feiten kunnen we 
onze mening baseren? 

Het gemeentebestuur werkt hard om 
duidelijkheid te krijgen in Den Haag. En de 
economische gevolgen zullen we pas over 
enkele maanden beter in beeld hebben. Als 
gemeenteraad blijven we er achteraan zitten 
om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen. 
We weten hoe dan ook dat de coronacrisis 
zowel op de korte als op de lange termijn 
gevolgen zal hebben voor de gemeente. We 
weten ook dat we veel kosten dragen om 
onze verplichtingen uit te kunnen voeren. 
Dat geld moet ergens vandaan komen.” 

Guus Mesman (PvdA): 
“Inkomsten en uitgaven op een 
rijtje”
“Het verhaal van Lisse is het 
verhaal van bijna alle gemeenten. 
De gemeenten hebben de afgelopen jaren 
veel extra taken op moeten pakken van 
het Rijk. Denk dan aan taken in het sociaal 
domein als jeugdzorg, zonder dat daar echt 
afdoende compensatie voor gegeven is. In 
Lisse hebben we ervoor gekozen om in het 
sociaal domein te doen wat nodig is. Ook 
als dat meer kost dan het Rijk ons geeft. Die 
aanpak moeten we doorzetten.

Maar daar komt nu de uitvoering van het 
coronapakket nog bij. De gemeente wordt 
geacht de strategie van het Rijk uit te 
voeren, bijvoorbeeld de anderhalfmeter-
regels handhaven. Dat kost allemaal geld. 
Voor de toekomst zullen we toe moeten 
naar een kerntakenbudgettering. Daarmee 
kunnen we in kaart brengen welke kosten we 
sowieso moeten maken. Als je de inkomsten 
en uitgaven heel helder op een rijtje hebt, 
dan ben je in control en weet je welke ruimte 
er nog is om te investeren.”

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/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. Vanwege de 

coronamaatregelen vinden de 

vergaderingen nu digitaal plaats. 

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.

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.

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?

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

Agenda
•	Fractieberaden, maandag 15 juni
•	Commissie Maatschappij en 

Financiën, woensdag 17 juni
•	Commissie Ruimte en Infrastructuur, 

donderdag 18 juni
•	Fractieberaden, maandag 22 juni
•	Gezamenlijke Commissie 

Maatschappij en Financiën en 
Commissie Ruimte en Infrastructuur 
23 juni

•	Raadsvergadering, donderdag 25 juni
•	Fractieberaden, maandag 29 juni
•	Raadsvergadering (Kadernota 2021), 

donderdag 2 juli


