
Kadernota 2022

Fractievoorzitters reageren op plannen komend jaar
De komende raadsvergadering bespreken 
de gemeenteraadsleden de kadernota. 
In de kadernota worden de kosten 
en prioriteiten van de gemeente op 
hoofdlijnen vastgesteld. Dit leidt 
uiteindelijk tot een begroting, waarin 
de plannen van de gemeente preciezer 
worden uitgewerkt.

In deze kadernota doet het 
gemeentebestuur, dus de wethouders en de 
burgemeester, een voorstel voor het beleid 
dat in het jaar 2022 en daarna gevoerd zal 
worden. De gemeenteraad kan instemmen 
met de nota, maar ook wijzigingen 
aanbrengen. Op deze raadspagina geven 
de zes fractievoorzitters van de partijen in 
de gemeenteraad een eerste reactie op de 
kadernota. 

Frank Mélotte (CDA):  
Nu werken aan 
toekomstbestendige financiën
“Het college van burgemeester 
en wethouders, en wij ook, 
hechten aan een gezond 
financieel beleid. In 2020 is er daarom flink 
bezuinigd. Nu is het tijd om te werken aan 
toekomstbestendige financiën.

Maar we hebben te maken met veel externe 
factoren. Gelukkig lijkt er eindelijk een 
oplossing te komen voor de problemen rond 
de jeugdzorg en komt het Rijk met meer geld 
over de brug. Maar er komt ook veel op ons 
af. Denk aan Regionale Energie Strategie en 
de Omgevingsvisie. Ook daar blijft de vraag 
hoeveel geld we van het Rijk krijgen om die 
noodzakelijke dingen uit te voeren. 

In de kadernota worden vergezichten 
geschetst. Dit is de laatste van de huidige 
coalitie. Je kan duidelijk merken dat 
ze geen besluiten wil nemen die over 
deze coalitieperiode heengaan. Dat is 
niet onverstandig. We vinden wel dat er 
meer aandacht moet zijn voor wonen 
en mobiliteit. De woningbouw gaat te 
traag. Ook willen we dat de gemeente een 
duidelijke rol pakt bij de discussies met 
andere gemeenten en de provincie over de 
bereikbaarheid van ons dorp.”

Rob Veldhoven (Nieuw Lisse): 
Niks uitvoeren waar geen 
financiën voor zijn
“Het realistische verhaal luidt: 
het geld is op. Alle gemeenten 
in Nederland zitten klem. 
Daarom maakt het college volgens mij de 
goede keus om op de kleintjes te letten en 
lopende zaken zo goed mogelijk tot een 
einde te brengen. Je kunt niet veel anders. 
Als je geen financiële middelen hebt, is het 
volgens mij wijs beleid om de dingen uit te 
stellen, die je uit kunt stellen.

De oorzaak is het rijksbeleid. Die geven ons 
taken, maar volgens de gemeente krijgen we 
niet genoeg geld om dat netjes te doen. Dus 
wij moeten de jeugdzorg verzorgen, maar 
krijgen te weinig geld. Dus ga je interen op 

je spaargeld om het te kunnen doen. Dat kan 
toch zo niet verder gaan?

Nu moeten we de energietransitie uit gaan 
voeren. De VNG heeft becijferd dat dit tot 
2030 een investering van een miljard euro 
in het ambtelijk apparaat vraagt. Dit om 
een beeld te geven van de orde van grootte 
waar we het over hebben. Dat is een enorme 
opgave. Daarom zeg ik: laten we niks meer 
uitvoeren aan dit soort nationale regelingen 
tot we zeker weten dat er financiën 
tegenover staan.” 

Gabriella Eekhout (D66):  
Liever aan het stuur dan 
achterin de bus
“In grote lijnen kunnen we ons 
vinden in de kadernota. We 
hebben wel vragen. Dat het 
Rijk wel taken en niet genoeg geld bij ons 
neerlegt, is bekend. Voor de jeugdzorg lijkt 
een oplossing in zicht. Maar er komt veel 
ons op af. Er blijft dus onzekerheid bestaan. 

Terwijl we toe moeten naar een 
toekomstbestendige begroting met 
ruimte om in te zetten op belangrijker 
onderwerpen. Daarbij denk ik aan de 
Omgevingsvisie die in de praktijk gebracht 
zal worden. Die visie gaat over de toekomst 
van Lisse. Die mag niet alleen in het 
gemeentehuis vorm krijgen. Wij willen dat 
alle Lissers erover mee kunnen praten.

Daarnaast speelt duurzaamheid in brede zin 
een belangrijke rol. In de Regionale Energie 
Strategie is uitgewerkt wat er in de regio 
moet gaan gebeuren. Nu moeten we dat 
vertalen naar de (on)mogelijkheden van 
Lisse. Wij willen dat niet laten afhangen van 
beslissingen elders in de regio, maar zelf 
een actieve rol spelen. Zo blijven we aan 
het stuur zitten en dat vind ik beter dan een 
plekje achterin de bus.”

Wim Slootbeek (VVD):  
De kosten moeten omlaag
“Een kadernota in het jaar 
voor de verkiezingen is altijd 
bijzonder. Het viel me op dat 
het gemeentebestuur er op heeft gelet 
niet ‘over het graf’ heen te regeren. Dat we 
het financieel zwaar hebben, is duidelijk. 
Mijn partij wil dat er toekomstbestendig 
begroot wordt, zodat we in de toekomst een 
structureel sluitende begroting hebben. 

Om dat te bereiken, moeten we kijken 
naar de kosten en de inkomsten. De 
inkomsten verhogen is moeilijk voor 
een gemeente. Dus moeten de kosten 
omlaag. Wat mij betreft is er veel te 
winnen bij gemeenschappelijke regelingen, 
zoals de samenwerkingsverbanden met 
andere gemeenten in de regio heten. De 
regelingen zijn nodig, maar we hebben 
weinig invloed op de kosten. We zouden in 
de gemeenteraad en samen met andere 
gemeenten een fundamentele discussie 
moeten voeren over die regelingen. Daar 
zijn besparingen te behalen. 
 
Ik hoop dat we vanuit het Rijk voldoende geld 
krijgen voor taken als de energietransitie 
en de uitvoering van de Omgevingswet. Als 
dat niet zo is, gaat dat natuurlijk ook ten 
koste van het draagvlak onder de bevolking. 
In dat licht zou ik ook niet willen dat we nu 
snel keuzes gaan maken, bijvoorbeeld rond 
windmolens of zonneparken, waar we nog 
jarenlang aan vast zitten. Ik zou ook willen 
dat de gemeente meer vaart zet achter de 
woningbouwprojecten. Als de gemeente zelf 
meer de regie zou nemen dan komt er meer 
voor elkaar.”

Vincent Scheurwater (SGP/CU):  
Eindelijk structurele 
oplossingen
“De financiën van de gemeente 
zien er wederom niet 
rooskleurig uit. Het is al vier 
jaar op rij hetzelfde verhaal. Desondanks 

probeert het gemeentebestuur toch nog de 
nodige projecten van de grond te krijgen.

Het droeve feit is dat we structureel geld 
tekort komen. Dat komt deels door de 
Rijksoverheid, die de gemeenten wel meer 
taken, maar niet genoeg geld geeft. De 
afgelopen jaren kon dat met incidentele 
meevallers worden recht gebogen, maar 
dat blijft niet goed gaan. Daarom moeten 
we nu een keer knopen doorhakken over 
structurele kostenbesparingen. Ik denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de 
HLT-organisatie. Ons was beloofd dat de 
samenwerking tussen de drie gemeenten 
tot meer efficiëntie zou leiden. Dat zie 
ik nog niet terug. Als ik zie hoe vaak 
onderzoeksbureaus worden ingezet… Het 
geld vliegt er dan toch uit…  

Je kunt je geld maar een keer uitgeven. 
Als we zo doorgaan, komen we ook in een 
discussie over de beschikbare voorzieningen 
in Lisse. Nu hebben we eigenlijk alles in Lisse, 
maar dat moet ook onderhouden worden. 
Denk aan alle bestaande accommodaties. In 
dat debat moeten eindelijk ook eens knopen 
doorgehakt worden. Maken we die keuzes 
niet, dan kom je onder provinciaal toezicht. 
En dan ben je pas echt de klos.” 

Guus Mesman (PvdA):  
Gemeentebestuur neemt 
afscheid van ambities
“Het lijkt alsof het college 
afscheid heeft genomen 
van alle ambities en alleen 
de hoogstnoodzakelijke dingen nog uit 
wil voeren. Het is het vierde jaar van de 
coalitie, dus dit had het oogstjaar moeten 
worden. Het is anders gekomen. Dat is deels 
verklaarbaar, want de gemeente is met een 
lastige situatie geconfronteerd.

Anderzijds had het wat mij betreft wel 
iets creatiever gekund. Als er bezuinigd 
moet worden, vind ik bijvoorbeeld dat er 
veel meer druk op onze partners in de 
gemeenschappelijke regelingen gezet moet 
worden. Die zouden dan ook een deel van 
de last moeten dragen. Ik had ook wel meer 
acties op woningbouw willen zien. Daar had 
echt meer gedaan kunnen worden.

Dat geldt ook voor de aanpak van de 
criminaliteit. Nu is de aandacht vooral 
gericht op de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Dat is belangrijk, maar de 
criminaliteit waar de mensen het meeste 
last van hebben in hun leefomgeving 
zijn dingen als fietsendiefstal, sexting of 
internetoplichting. Ik zou graag zien dat de 
gemeente druk zet op de politie om daar 
meer mankracht voor vrij te maken.”

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
•	 Gezamenlijke openbare 

vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 
en Commissie Ruimte en 
Infrastructuur, dinsdag 22 juni

•	 Fractieberaden, maandag 28 juni 
•	 Raadsvergadering (Kadernota 2022),  

donderdag 1 juli 


