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HIER STAAN WIJ VOOR
Een nieuwe collegeperiode ligt voor ons. Met elkaar willen we actief aan de slag, passend bij de belangrijke ontwikkelingen
waarvoor Lisse staat. Coalitiepartners CDA, Nieuw Lisse en D66 kiezen hierbij voor een akkoord op hoofdlijnen. Een
akkoord dat ruimte biedt voor verbinding met de raad, met bewoners, bedrijven, instellingen, omliggende gemeenten
en andere organisaties.

Dit akkoord bestaat uit de volgende delen:
•

Drijfveren voor bestuur

•

Koers voor beleid

•

Actuele vraagstukken

•

Financiële afspraken

•

Portefeuilleverdeling

3

SAMEN DUURZAAM DENKEN,
SAMEN VERNIEUWEND DOEN
Als coalitiepartners willen we denken én doen. Samenwerking is hierbij ons vertrekpunt. We willen de
raad, inwoners, bedrijven en organisaties dicht betrekken bij het bedenken én uitvoeren van plannen.
En ook onderling willen we intensief en integraal samenwerken. We willen vernieuwen naar de eisen
van deze tijd en actief resultaten meten. Dat we daarbij kiezen voor duurzame oplossingen is voor ons
vanzelfsprekend.

IEDEREEN DOET ERTOE EN KAN MEEDOEN
DRIJFVEREN VOOR HET BESTUUR
Een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen, dat is onze belangrijkste drijfveer bij het bestuur van
Lisse. Daarbij gaan we uit van een gezamenlijke inzet door gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Samen
maken we dit mogelijk. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.

Solidariteit betekent voor ons: Als je kunt, doe je mee. Als je dat niet kunt, is de gemeente er voor je. We werken hierbij
vanuit het uitgangspunt ’eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en een mate van zelfredzaamheid’. De gemeente
formuleert in de basis doelen en effecten. Het ’hoe’ wordt ook in grote mate overgelaten aan professionals, verenigingen
en organisaties. We kiezen ervoor dat de oorspronkelijke doelstellingen van beleid en uitvoeringsregels centraal staan.
Daar waar de uitleg van het beleid en/of de toepassing van de uitvoeringsregels het halen van de oorspronkelijke
doelen belemmeren zal worden nagedacht en gehandeld waardoor de doelen kunnen gehaald. Uiteraard geldt hierbij
dat hierover altijd verantwoording over behoort te worden afgelegd.

Als bestuur vinden we duurzaamheid een way of life. Het vormt een afweging bij alles wat we doen. Waarbij wij een
brede definitie van duurzaamheid hanteren. We voelen ons verantwoordelijk om te zorgen voor onze toekomstige
generaties door verantwoord gebruik te maken van beschikbare hulpbronnen (circulaire economie), ons voor te
bereiden op de klimaat- en energieopgaven (aansluitend bij het nieuwe klimaatakkoord 2019), het natuur en milieu
te koesteren, biodiversiteit waar mogelijk te versterken en te zorgen voor een maatschappij waarin iedereen kan
meedoen.

Dit doen we integraal en als rentmeester: in de maatschappij en in de ambtelijke organisatie HLTsamen. Als rentmeester
regisseren, stimuleren en faciliteren we waar dit kan. Daarbij leggen we verbindingen tussen alle domeinen. De
gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

We zien toegevoegde waarde om meer gebruik te maken van de (wetenschappelijke) kennis die zo dicht tegen Lisse
aan georganiseerd is. Met bijvoorbeeld de universiteiten en hogescholen in Leiden en Amsterdam zien we kansen om
deze kennis innovatief en creatief in te zetten bij het aangaan van de verschillende opgaven die er liggen.
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We zien de ontwikkelingen rondom open data en datagedreven werken. We zien het belang om de komende periode
deze lijn door te voeren in de beleidsvorming en – evaluatie. We starten bij het sociaal domein om hiermee aan de slag
te gaan.

SAMEN EN VANUIT VERTROUWEN
BESTUURSSTIJL
We kiezen voor een werkwijze waarbij de partijen die deelnemen aan het college de voorstellen van het college, die in
overeenstemming zijn met dit Coalitieakkoord 2018 – 2022, steunen. Uiteraard met een open houding en altijd gericht
op het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak in de raad in de samenleving. Als een wethouder in opdracht
van de meerderheid van de raad een ander beleid uitvoert, blijft het vertrouwen in de partijen die het college vormen.
De vertrouwensregel wordt uitsluitend gebruikt binnen de controlerende taak van de raad. Dat betekent dat als gevolg
hiervan een college niet valt als een wethouder moet aftreden. Deze wethouder wordt dan vervangen door iemand uit
zijn/haar partij.

Alle partijen krijgen de gelegenheid inbreng te hebben op de voorstellen. Het college houdt met deze inbreng, zoveel
mogelijk rekening. Ook laat het college deze inbreng doorklinken in de voorstellen die zullen worden gedaan of in de
uitvoering van beleid. Hierbij wordt dus niet gedacht in meer- of minderheden in de raad of daarbuiten. We kiezen
ervoor om samen en vanuit vertrouwen te bouwen aan Lisse. Een brede participatie is hierbij de inzet.

De omgeving om ons heen verandert snel. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen onze aandacht vragen en van
invloed (kunnen) zijn op het beleid dat door ons wordt gevoerd. Mocht hierdoor het wenselijk of noodzakelijk zijn dat
beleid wordt herzien, dan zullen wij op de juiste momenten tussentijds actie ondernemen.

Om actueel en efficiënt te blijven, spreken we af om het coalitieakkoord halverwege de bestuursperiode te evalueren
en waar nodig de koers bij te sturen.
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ONZE KOERS
UITGANGSPUNTEN
VOOR BELEID
Positionering Lisse
Lisse is en blijft een groene woongemeente waar ruimte is voor iedereen. We zijn trots op onze voorzieningen en
willen die behouden. We zijn het centrum van de Bollenstreek en dragen dat uit in onze buitenruimte door het planten
van bloembollen en zomergroen met langere bloei. We koesteren Keukenhof in onze gemeente en onderzoeken de
verbinding tussen Keukenhof en het centrum van Lisse opnieuw. De komende periode bouwen we het strategisch
partnerschap met Keukenhof uit en proberen die waar mogelijk te versterken.

Regionale samenwerking
We erkennen de meerwaarde en de noodzaak van een onderlinge samenwerking tussen de gemeenten in de Bollenstreek.
De samenwerking vormt dan ook een uitgangspunt bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan.

Een bestuurlijke fusie tussen gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, zal mogelijk tijdens de komende bestuursperiode
aan de orde komen. Mocht hier sprake van zijn dan zullen wij aan deze besprekingen deelnemen. De coalitiepartijen
hebben echter een verschillend standpunt over een bestuurlijke fusie. Daarom willen we op voorhand hier geen
uitspraken over doen. De partijen in de raad zijn vrij om hierover op dat moment een standpunt in te nemen.

Op een aantal beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer, is een samenwerkingsverband als Holland
Rijnland het minimale niveau om als partner aan tafel te komen bij projecten van provincie en het Rijk. De komende
periode gaan we aan de slag om meer grip te krijgen op onze positie in dit verband. Hiermee willen we onze
belangenbehartiging en ruimte om invloed uit te oefenen versterken.

Dienstverlening
We geloven in de kracht van de samenleving. We staan graag dicht bij onze inwoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven, ook digitaal. Persoonlijk contact staat voorop en we benutten de kansen die digitalisering de inwoners
biedt. We zijn toegankelijk (fysiek en digitaal) en denken mee met initiatieven en wensen uit de samenleving en helpen
die te realiseren.

Onderwijs
We sluiten aan bij het Rijk bij het inzetten op een leven lang leren. Doel daarvan is dat inwoners kunnen blijven
deelnemen aan de maatschappij en aan het werk kunnen blijven in een snel veranderende arbeidsomgeving. Daarbij
zetten we actief in op de business case arbeidsmarkt-onderwijs uit de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek met
extra aandacht voor het VMBO en MBO. Met een Digifonds willen we het onderwijs stimuleren mee te groeien met de
ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken. Leerlingen worden daardoor beter voorbereid op technieken binnen
het bedrijfsleven. Bij positieve resultaten van het fonds, onderzoeken we verbreding van de doelgroep.
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We gaan ons inzetten om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en aan te pakken. Daarbij kijken we ook naar
inwoners die moeite hebben met het bijhouden van de vergaande digitalisering in de maatschappij en bekijken hoe
wij deze doelgroep beter in beeld kunnen krijgen. De weg naar ondersteuning en hulp maken wij beter zichtbaar met
behulp van vrijwilligers en instellingen.

Om Passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren, is samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp nodig. Het
onderwijs ontvangt de middelen voor Passend onderwijs, de gemeenten de middelen voor de jeugdhulp die hierbij
soms nodig is. Dit gaat om onderwijs zorgarrangementen, onderwijs buiten de school (eventueel met jeugdhulp)
en vaak zijn dit innovaties en/of maatwerk in de vorm van pilots. Wij maken deze pilots mogelijk en benutten de
uitkomsten. We sluiten ons aan bij de ontwikkelagenda onderwijs-jeugdhulp.

Gezondheid en vitaliteit
We gaan voor gezonde en vitale inwoners in Lisse. Voor iedereen de juiste balans tussen lichaam, geest en verbinding
met de omgeving. Om dit te stimuleren, verbinden we sociaal domein, buitenruimte, wonen en veiligheid nog beter
met elkaar.

We stimuleren een leven lang bewegen waarbij mensen zo jong mogelijk beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven
sporten en bewegen. We maken buurten kindvriendelijk door speelveldjes (ongeorganiseerd spelen) en we stellen een
visie op voor een beweegvriendelijke en bewegingstimulerende openbare ruimte.

Om iedereen mee te kunnen laten doen, doen we specifiek onderzoek naar eenzaamheid en armoede binnen Lisse.
We hebben oog voor mantelzorgers, vrijwilligers en verenigingen en willen hen waar mogelijk ondersteunen.

Daar waar mogelijk willen we ons sterk maken om de overlast van vliegtuigen (fijnstof en lawaai) voor de inwoners van
Lisse terug te dringen. We trekken hierbij gezamenlijk op met de instanties uit de regio.

Sociaal domein
De transitie van de drie decentralisaties is nagenoeg afgerond. Daarmee is de transformatie echter nog niet klaar.
Door de stijgende uitgaven zijn wij genoodzaakt innovatief en creatief aan de slag te gaan met de opgaven die voor
ons liggen. Daarnaast willen we (nog) meer verbinden en ontschotten om het uiteindelijke doel van de decentralisaties
te realiseren. Hierbij zijn resultaten belangrijker dan het afvinken van procedures.

We zetten ons in voor een sluitende samenwerking in de keten: samenwerken en samen financieren waarbij de mens
en zijn zorgbehoefte centraal staat. We stellen ons proactief op en proberen meer aan de voorkant te sturen. We zijn
agendasettend. We hebben extra focus op preventie binnen de keten van preventie, zorg, drang en dwang.

Met deze focus evalueren we in 2018 de WMO transformatieagenda en het beleidsplan Jeugd. We onderzoeken of
de inkoop van jeugdhulp anders en wellicht op een ander (kleinschaliger) niveau georganiseerd kan worden dan het
huidige Holland Rijnland niveau. Op basis van deze resultaten geven we richting aan het vervolg. Om een slag te maken
in de integraliteit stellen we een brede agenda sociaal domein op die alle taakvelden met elkaar verbindt. We willen
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komen tot één adviesraad voor het sociaal domein en zullen dit met onze adviesraden bespreken. We realiseren een
integrale toegang voor de doelgroep.

Er komt een vierde decentralisatie aan, de opvang van maatschappelijke zorg. We achten de verbinding tussen
wonen en het sociaal domein cruciaal. Ook hierbinnen streven we naar integraliteit en een sluitende samenwerking
in de keten.

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig
hebben. De inzet en doorontwikkeling van het Servicepunt Werk vinden wij belangrijk en zullen wij monitoren.

Veiligheid
De afgelopen jaren is de aandacht voor een aantal opgaven gestegen, zoals verwarde personen, drugsoverlast,
cybercrime, woonoverlast en ondermijning. Overheden, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties zijn meer
dan ooit van elkaar afhankelijk voor het bewaken van het publieke belang en de openbare orde en veiligheid. De
overheid moet dus mee veranderen om relevant te blijven en om niet ‘ingehaald’ te worden door de realiteit. Dit vraagt
een nieuwe aanpak met intensivering van de samenwerking tussen de ketenpartners en een regierol van de gemeente.

De aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit komt steeds nadrukkelijker op de bestuurlijke agenda. Het
Interbestuurlijk Programma (IBP) van het Rijk legt een nadrukkelijke focus op de weerbaarheid tegen de ondermijning
van de democratische rechtsorde. Omdat de impact van ondermijning groot is, werkt de gemeente Lisse op dit vlak
samen met de gemeenten Hillegom en Teylingen. Hiervoor zullen wij de komende periode een investering doen in een
nadere analyse om deze ongewenste ontwikkelingen het hoofd te bieden.
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Mobiliteit
We gaan actief verder met de tot op heden gekozen zienswijze van Lisse over de Duinpolderweg. Hierbij vragen we
aandacht vragen voor de precieze inpassing van het tracé aan de zuidkant van Lisse en het betrekken van inwoners
in die omgeving. De HOV-verbinding heeft onze aandacht en waar mogelijk blijven we het proces bespoedigen en het
gesprek over een extra brug voeren. De nog te nemen voorbereidende maatregelen voeren we komende periode uit.
De komende periode maken we het mobiliteitsplan concreet en geven we een heldere prioritering aan projecten
waarbij voorrang zal worden gegeven aan de projecten met een duurzaamheidselement. De toenemende drukte in de
Bollenstreek en daarmee het afnemen van de bereikbaarheid nemen we serieus.

Wonen
We zetten de komende periode in op de realisatie van nieuwe woningen. Daarbij gaan we uit van innovatie, creativiteit
en samenwerking in de regio. We voeren een actief grondbeleid en bekijken waar we gronden kunnen aankopen en
de bouwopgave kunnen versnellen. Hierbij zullen wij nadrukkelijk onderzoeken welke mogelijkheden er zijn aan de
zuidkant van Lisse. We zetten in op een divers aanbod met extra aandacht voor betaalbare woningen voor senioren,
jongeren en starters. We onderzoeken of een tweede project Oranjehof mogelijk is. We behouden de starterslening.

We gaan proactief aan de slag met het bestendigen en waar mogelijk vergroten van het aanbod voor sociale
woningbouw in Lisse. Daarbij hebben we extra aandacht voor het aanbod net boven de sociale huurgrens en het
middensegment. We willen de doorstroming stimuleren en willen daarbij in gesprek gaan met de woningcorporatie
STEK over maatwerkoplossingen. We bekijken het principe ‘wonen’ en het product ‘woning’ opnieuw en nemen
bestaande richtlijnen en eisen kritisch onder de loep. Samen met de partners zoeken we naar ruimte voor verandering.
In dit gesprek nemen we ontwikkelingen mee als smart cities, tiny housing en het ombouwen van kantoren naar
woningen. We bekijken de mogelijkheid tot het realiseren van een start-upcentrum in combinatie met wonen.
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Op korte termijn willen we op een creatieve manier in gesprek gaan met inwoners, bezoekers en gebruikers van Lisse
over welke mogelijkheden zij zelf zien in dit vraagstuk. Daarnaast nemen we het voortouw om betrokken partners te
inspireren met technologische oplossingen door inspiratiesessies te regisseren en te bouwen aan een netwerk met
technologische bedrijven.

We maken de komende periode beleid voor arbeidsmigranten waarbij we in het bijzonder aandacht zullen hebben voor
huisvesting.

(Buiten)ruimte
We stellen de komende periode de omgevingsvisie voor Lisse op en houden daarbij vast aan innovatie en creativiteit.
Met de keuzes voor de Duinpolderweg en de leegstand in bedrijfsvastgoed, zien we kans om de zuidkant van Lisse als
gebied opnieuw te bekijken. Dit willen we doen als pilot binnen de omgevingsvisie.

Lisse heeft te maken met de ontwikkeling van dubbeldorpen aan de kant van Lisserbroek en zodoende met een
intensieve samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. Deze ambtelijke en bestuurlijke samenwerking zetten
we de komende periode voort. Er wordt een effectrapportage opgeleverd die inzicht geeft in de druk op de Lissese
voorzieningen die door de nieuwbouw in de dubbeldorpen ontstaat.

We zien het als een taak van de gemeente om in het kader van duurzaamheid bewustzijn te creëren bij inwoners over
nut en noodzaak van afval scheiden. We spreken af dat we het ingevoerde gedifferentieerde tarief (diftar), op basis
van de data 2017/2018, stevig evalueren. In de tussentijd willen we de huidige situatie optimaliseren waarbij er focus is
op de knelpunten binnen met name de milieustraat en de hoogbouw.

We staan positief tegenover het onderzoek om het beheer van de buitenruimte gedeeltelijk in gemeentelijk beheer
te gaan verrichten. We verwachten hiermee een beter serviceniveau aan onze inwoners te kunnen bieden. Uiteraard
geldt hierbij dat de kosten hiervan niet zullen stijgen. De bestekken voor de uit te besteden werkzaamheden in onder
meer de buitenruimte, worden bij voorkeur zodanig opgesteld dat (kleinere) lokale aannemers kunnen voldoen aan
de voorwaarden van een aanbesteding. Bovendien maakt deze coalitie zich sterk voor de inzet van mensen met een
arbeidsbeperking.

Economie
In het Interbestuurlijke Programma wordt gesproken over de regionale economie als versneller, met als ambitie de
regionale economische structuur te versterken. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) sluit hier
naadloos op aan en we willen de komende periode dit beleid blijven ondersteunen. Financiering vanuit de EADB
komt alleen van de grond in een samenwerking tussen publieke en private partijen. Net zoals bij andere regionale
en landelijke regelingen. We willen als gemeente hierin de board en andere partijen ondersteunen en stimuleren
om kansrijke consortia te vormen die bijdragen aan gedeelde economische doelstellingen te helpen realiseren.

De bloembollenteelt en –handel hebben onze regio gemaakt tot wie we zijn; de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en
bekend door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het bollenareaal is daarin een onmisbare factor en moet dan ook planologisch
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beschermd worden. We koesteren onze cultuur en maken ons hard voor het behoud hiervan, aangepast naar de huidige
tijd. Lisse, als centrum van de bloembollensector op het gebied van kennis en expertise én toeristisch gebied. Flower
Science dragen we een warm hart toe. Daarnaast zullen we ons actief inzetten om de vier O’s (ondernemers, onderwijs,
onderzoek en overheid) te blijven behouden in Lisse en de regio. Samen met de bloembollen- en de toeristische sector
bekijken we hoe het bollentoerisme kan worden versterkt.

Niet alleen de bloembollen maken de Bollenstreek uniek, ook de ligging tussen de metropoolregio ‘Amsterdam’ en
‘Den Haag Rotterdam’ is uniek te noemen. We vormen het scharnierpunt tussen beide belangrijke economische
en verstedelijkte regio’s. De komende periode willen we deze ligging benutten door te onderzoeken hoe lobby kan
bijdragen aan goede bestuurlijke regionale relaties, zichtbaarheid in relevante netwerken en zicht op actuele kansen in
beleid en/of financieringen. Een lobbyagenda zal ons helpen keuzes te maken welke gebieden hiervoor in aanmerking
komen.

We staan achter de detailhandelsvisie voor het dorpshart Lisse en gaan door met de ingezette lijn en aanpak. In 2020
bekijken we of de visie nog actueel is en sturen we waar nodig bij.

Ambities rond recreatie, toerisme en economie worden voor een groot deel gerealiseerd via regionale samenwerking.
De uitgangspunten voor (het nog op te stellen) lokale economisch en toeristische beleid zullen we evalueren en waar
nodig actualiseren. De toekomstvisie Lisse@2030 en de ambities uit het coalitieakkoord vormen hiervoor de basis.
We gaan dit doen in samenwerking met de raad en stakeholders als éen van de pilotprojecten binnen participatie.
De agenda zal gaan over onder andere verblijfsrecreatie, bedrijventerreinen, kantoren, winkelcentrum en recreatie &
toerisme. Uitgangspunt is dat Lisse regionaal doet wat kan, en lokaal doet wat moet, en inspanningen een aanvulling
op elkaar zijn.

Duurzaamheid
We onderschrijven het belang van de energietransitie om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame
energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, over te stappen. We scharen ons daarbij achter het Energieakkoord
(september 2017) van Holland Rijnland waarin is afgesproken om als regio in 2050 energieneutraal. Lisse wil dat al
zijn in 2040. In het Energieakkoord is afgesproken om voor 2025 de ambities zo veel mogelijk te concretiseren ten
aanzien van besparing en opwekking van energie. We voelen ons verantwoordelijk om in de komende bestuursperiode
hiervoor de basis te leggen door het opstellen van een uitvoeringsplan Klimaat & Energie (we sluiten daarbij aan bij het
Klimaatakkoord 2019). Deze zal onder andere omschrijven hoe en wanneer we onze nieuwe en bestaande woningen
aardgasloos willen maken en welke mogelijkheden wij hebben om het verduurzamen van woningen te stimuleren. We
zien voor onszelf de taak onze inwoners goed te informeren hoe zij dit zelf kunnen oppakken.

Voor eind 2019 hebben we de klimaatstresstest uitgevoerd. We realiseren extra laadpalen om elektrisch rijden te
stimuleren. We zijn enthousiast over het duurzaamheidsplatform en zouden dat graag versterken met wetenschappelijk
kennis en ondernemers van binnen en buiten de regio. Hierbij laten wij ons leiden door de actuele stand van de
technologie en halen actief informatie op.
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Participatie
De gemeente wil verbonden zijn met haar inwoners, bedrijven en instellingen (hierna: aangeduid met samenleving).
We willen meer betrokkenheid van alle doelgroepen en in het bijzonder van jongeren. De gemeente is de brug (heen
en terug) tussen de centrale overheid en de lokale samenleving. Het meedoen van de samenleving en het gezamenlijk
delen van verantwoordelijkheden zijn ontwikkelingen waaraan de gemeente, een samenspel tussen raad en college
- invulling wil blijven geven. Hierbij kiezen we ervoor dat we de samenleving mogelijkheden en steun bieden bij het
uitvoeren van ideeën en initiatieven. We vragen hierbij om verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Dit betekent dat we als gemeente:
• (Pro)actief afstemming zoeken en ondersteuning geven als sprake is van ideeën en initiatieven in de samenleving;
• In samenspraak beleid ontwikkelen en uitvoeren;
• Belanghebbenden daadwerkelijk een rol geven in het uitwerken van gemeentelijke plannen en voornemens.

Niet iedere kwestie of project kent eenzelfde werkwijze. Het is cruciaal om steeds een vorm te kiezen die past bij het
specifieke vraagstuk. Er zal daarbij een onderscheid gemaakt worden in de verschillende vormen van participatie:
Samen denken, samen leren, samen besluiten of samen doen.

Bij de start van (een aantal nader te benoemen) projecten of initiatieven uit de samenleving bieden we vooraf een
voorstel aan de gemeenteraad aan waarin staat beschreven hoe we met participatie willen omgaan. Hierbij geven
we aan wat het doel van de participatie is, wie we betrekken, wat we met de inbreng doen en hoe de uiteindelijke
besluitvorming eruit ziet. De raad komt daarmee in de positie om aan de voorkant kaders te stellen. Hiermee kunnen
we bovendien vooraf de samenleving informeren over wat de bedoeling is.

We zullen deze vorm van besturen in het bijzonder laten zien bij het opstellen van de Omgevingsvisie die we willen
neerzetten op grond van de Omgevingswet. In overleg met de raad maken we een keuze voor een nader aantal
projecten met eenzelfde vorm van besturen.
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DIRECT VAN START
ACTUELE VRAAGSTUKKEN
De Beukenhof
Met inachtneming van de aangenomen raadsmotie zien wij mogelijkheden om in samenwerking met Stichting De
Paraplu en Stichting Huisvesting Bejaarden Lisse stappen voorwaarts te doen om te komen tot nieuwbouw van centrum
De Beukenhof en de bouw van seniorenwoningen. We zullen hiervoor een projectorganisatie in het leven roepen die als
doel heeft het vraagstuk gezamenlijk en integraal aan te pakken.

Gemeentelijke sporthal Ter Specke en accommodatie FC Lisse
We trekken samen op met FC Lisse in de nieuwbouw van de gemeentelijke sporthal. Daarnaast zullen we de plannen
van FC Lisse beoordelen op het mogelijk maken van win-win-situaties tijdens het bouwproces.

Museum De Zwarte Tulp
We gaan actief aan de slag met het verzoek van Museum de Zwarte Tulp om ruimtelijk mee te denken om extra
expositieruimte nabij het museum te realiseren.

Tarief groot restafval
Vooruitlopend op de evaluatie over 2017/2018 zal het huidige tarief voor het inleveren van groot restafval bij
de milieustraat wordt verlaagd tot nihil. Hier verstaan we niet het reguliere huisvuil onder. Wel handhaven wij het
beginsel dat de kosten van het afval kostendekkend zijn.

Accommodaties
Er ligt een opgave om te komen tot een structurele bezuiniging van 5 tot 10% op de uitgaven van de accommodaties.
Wij starten een onderzoek naar de mogelijkheden om deze uitgaven te verlagen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat
activiteiten kunnen worden samengebracht. Hierdoor komen gebouwen vrij en kunnen deze worden afgestoten. In dit
onderzoek zal ’t Poelhuys een meer centrale rol gaan spelen voor het huisvesten van activiteiten.

Mondriaanpark
We zullen de (her)inrichting van het Mondriaanpark heroverwegen met als doel geen onnodig hoge uitgaven te doen
die niet tot een aantoonbare meerwaarde leiden.

Duurzaamheidsleningen
We blijven de duurzaamheidslening aanbieden en bekijken hoe we meer inwoners kunnen stimuleren hiervan gebruik
te maken om hun woning te verduurzamen.
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HET HUISHOUDBOEKJE OP ORDE
FINANCIËLE AFSPRAKEN
Centraal staat een gezond, solide en toekomstbestendig financieel beleid. Daarbij is ons uitgangspunt dat we geen
stijging van de lokale lasten willen doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk
aanwijsbare redenen.

Voor de uitvoering van een aantal onderdelen van dit akkoord op hoofdlijnen zijn middelen nodig die niet zijn
opgenomen in de huidige programma- en meerjarenbegroting. Wij hebben kennisgenomen van het feit dat het
financieel meerjarenperspectief van onze gemeente het toelaat, op termijn, nieuwe investeringen te doen. Ook zal
er de komende maanden meer bekend zijn over de mogelijke financiële kansen van het Interbestuurlijk Programma
(IBP) van het Rijk.

Wij willen een zorgvuldige en integrale afweging maken tussen onze ambities en de daarvoor benodigde gelden.
Hierom zullen wij het uitgangspunt toepassen dat eerst diverse van onze voornemens in plannen dienen te worden
vertaald. Op grond van deze plannen zullen dan de daarvoor benodigde (financiële) middelen worden begroot en
gevraagd.

Bij het opstellen van de plannen zullen wij steeds een afweging maken tussen de wensen/ambities en de daarmee
gemoeide kosten zodat er geen sprake is van onnodig dure plannen. In onze zoektocht naar middelen zullen wij zo
veel als mogelijk gebruik maken van reeds beschikbaar gestelde middelen. En daarnaast zullen we bestaand beleid
heroverwegen en alternatieve financieringsbronnen zoeken.

Bovendien zijn we realistisch. Voornemens, plannen en uitvoering zullen we integraal afwegen tegen de beschikbare
middelen nu en in de nabije toekomst.

Bovenstaande aanpak maakt dat wij de gevolgen van dit akkoord op hoofdlijnen in de Programmabegroting 2019 en
de meerjarenbegroting zullen vertalen waarna deze aan de raad zullen worden aangeboden ter bespreking. Daar
waar wij per direct een aantal onderdelen willen oppakken zullen wij de eventueel extra benodigde middelen in de
eerstvolgende Tussenrapportage opnemen of hiervoor een afzonderlijk voorstel aan de raad voorleggen.

Financiële garantstellingen
De gemeente is diverse keren gevraagd garant te staan voor het aangaan van geldleningen door derden. Wij zullen
beleid ontwikkelen om deze verzoeken in de toekomst te kunnen beoordelen. Een belangrijk element in de beoordeling
is het risico dat de gemeente op zich neemt als zij garant staat.
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PORTEFEUILLEVERDELING
2018 - 2022
Burgemeester
Brandweer, openbare orde, integrale veiligheid, handhaving, crisisorganisatie, integriteit, personeel en organisatie,
internationale betrekkingen, juridische zaken, participatie, communicatie, Keukenhof.

Kees van der Zwet (CDA), 1e loco-burgemeester
Financiën, economische zaken, grondzaken en grondexploitatie, recreatie en toerisme, natuur en landschap, openbare
ruimte, milieu en afval, Flower Science, De Beukenhof, Ter Specke/FC Lisse

Jeanet van der Laan (D66), 2e loco-burgemeester
Ruimtelijke ontwikkeling (incl. vergunningen), Greenport, onderwijs, jeugd (incl. jeugdzorg), sport (incl. bewegen),
accommodatiebeleid, speelruimte, kunst, monumenten, cultuur, duurzaamheid, vliegtuiglawaai, regiozaken (algemeen),
Museum De Zwarte Tulp

Jolanda Langeveld (Nieuw Lisse), 3e loco-burgemeester
Transformatie 3D, welzijn en zorg, Participatiewet/werk en inkomen, maatschappelijke opvang, volksgezondheid,
Omgevingswet/omgevingsvisie, wonen, verkeer en infrastructuur, dienstverlening, digitalisering, Smart City

Integrale verantwoordelijkheid bij projecten
Daar waar sprake is van een project zal de aangewezen portefeuillehouder integraal aanspreekbaar zijn. Dit betekent
dat in deze situaties de portefeuillehouder de verantwoording draagt voor zowel het proces, het eindproduct als de
daarbij behorende onderdelen als financiën, communicatie e.d. We duiden dit aan met ‘Projectwethouder’.
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C.P.M. van der Zwet (CDA) 		

G.M.J. Meiland (CDA)
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J.A.C. Langeveld (Nieuw Lisse)		

J.J.M. Loos-Trompert (CDA)

F.E. Mélotte (CDA)

J.M.P. van der Laan (D66)

B. Lanser (CDA)

AKKOORD EN ONDERTEKEND,
LISSE, APRIL 2018

R.F.J. Veldhoven (Nieuw Lisse)

J.W.M. van Dooren (D66)		

J.G. de Bruin (Nieuw Lisse)		

S.T.M. van Riel (D66)		

C.J. Ruigrok (Nieuw Lisse)

T. Ravesteijn (D66)
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