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Beste CDA leden, 
 

Hierbij al weer de twintigste (!!) editie van de CDA Nieuwsbrief. In 2015 zijn we 
begonnen u meer op hoogte te brengen van het wel en wee in de fractie en de zaken 
waarin wij in Lisse het verschil trachten te maken. Met de informatie in deze 
Nieuwsbrief hopen we aan de oproep van veel leden te voldoen. We zorgen er dan 
ook voor dat we daadwerkelijk “echt nieuws” melden. Veel leesplezier!  

Rob van Reisen, eindredacteur (0252-417275). 

             

Vragenronde raadsleden 
 
Onder dit agendapunt, voor de officiële agenda die deze keer alleen hamerstukken bevatte, komen 

de college antwoorden op schriftelijk ingediende vagen aan de orde. Ook kunnen raadsleden 

bestuurlijke vragen stellen over spoedeisende zaken. 
 

Aan de orde waren hierbij de vragen die door de SGP/CU en D66 waren gesteld over het 

huurcontract van Welkom. Voor de vragenstellers draaide het vooral rond de vraag of het 

uiteindelijke gesloten huurcontract niet strijdig was met de Wet Markt en Overheid en in hoeverre 

het college optreden beïnvloed was door de grote groep steunbetuigers tijdens de inspraak in de 
Raadsvergadering. SGP/CU vond het optreden in deze een gele kaart waardig, doch trokken zij 

hem niet. De beantwoording van de gestelde vragen was voor D66 geen aanleiding om daar geen 

verder waarde oordeel aan te koppelen en in te stemmen met de bereikte oplossing. 

Naar aanleiding van onze aanvullende vragen tijdens de afgelopen raadsvergadering bleek dat het 

argument voor het minderheidsstandpunt van Wethouder Nieuwenhuis vooral lag in het laten 

hangen van onze oren naar de massaal aanwezige steunbetuigers.  
Voor ons als CDA is de discussie vooral van belang geweest dat er oplossingen gevonden werd die 

ook in normale verhoudingen tussen commerciële partijen gerealiseerd zouden worden. Nuttige 

bijvangst in het verloop is dat in ieder geval een fors bedrag aan BTW nu door Lisse 

terugontvangen wordt op de investeringen uit 2013. De verhuur vindt nu immers plaats tegen 

marktconforme huur en in de BTW.  
De vragenstellers zijn van mening de gehanteerde huurprijs onder de kostprijs ligt. Dit is 

schoorvoetend door het college erkend, zonder daarvoor een kostprijs berekening te overleggen. 

Door het verhuurcontract nu om te leiden via Bescal zou het wel mogelijk zijn om beneden deze 

kostprijs te mogen verhuren tegen een zogenaamd maatschappelijk tarief. Wij hebben hierbij de 

vraag gesteld of hierdoor Bescal niet gebruikt wordt om te handelen in strijd met de geest van de 

Wet Markt en Overheid. Dit zal terugkomen bij de verder uitwerking van het accommodatiebeleid. 



Met betrekking tot de vraag of het college en de Raad te veel zij oren heeft laten hangen naar de 

insprekers kunnen we kort zijn. Wij zijn van mening dat we als we serieus willen omgaan met 

insprekers, we serieus naar hun argumenten en overwegingen moeten kijken waarbij de omvang 

van de ondersteuning er ook toe doet. 

 

Tevens hebben we een vraag gesteld over het huidige betaalgedrag van de gemeente aan MKB 
ondernemers. Ons hebben signalen bereikt dat als gevolg van automatiseringsproblemen bij de 

fusie van de ambtelijke organisatie in HLT Samen, de verwerking van facturen fors vertraagd was. 

In zijn beantwoording erkende wethouder Nieuwenhuis deze vertraging. In plaats van de door het 

college nagestreefde betaaltermijn van 21 dagen is deze op dit moment boven de 30 dagen. 

Volgens hem zijn de problemen inmiddels grotendeels opgelost en zou begin februari de 

achterstand weggewerkt zijn. 
 

Informatie: Kees van der Zwet 0252-417734; kvdzwet@ziggo.nl   

 
CDA-fractie gaat ook in 2017 door met inloopspreekuur 
 
De CDA-fractie Lisse wil zo dicht mogelijk bij de burgers staan. Daarom organiseert de CDA-
fractie maandelijks op elke eerste donderdag van de maand voor alle burgers van de gemeente 

Lisse van 19.00 uur tot 20.00 uur een inloopspreekuur in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 

271 (naast de Agatha kerk).  

Door gebruik te maken van dit inloopspreekuur kunt u bijvoorbeeld aan ons vertellen wat u dwars 

zit, wat u goed vindt gaan of juist niet, welke ideeën u heeft over bepaalde onderwerpen of waar u 

verbeterpunten ziet voor de gemeente Lisse. Wilt u aan de CDA-fractie uw mening geven of heeft u 
een vraag: Kom naar ons inloopspreekuur. De resterende data voor het inloopspreekuur voor dit 

politieke kalenderjaar zijn: 

2 februari (morgen al dus!), 2 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni. 

 
Informatie: Marianne Bergman 0252-214942; mwjbergman@ziggo.nl 

& Rob van Reisen 0252-417275; vanreisenpartners@gmail.com. 

Verkiezingen Tweede Kamer 
 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er op 15 maart aanstaande Tweede Kamer verkiezingen zijn. 

Ook voor Nederland een belangrijke dag waarbij we als CDA weer de nodige stemmen te winnen 
hebben !!  

De komende zes weken staan bol van campagnes en we raden u aan met name de Website en 

Nieuwsbrieven van het CDA goed te volgen om te bepalen waarbij u aanwezig wilt zijn. 

We rekenen uiteraard weer op uw steun en een goede stembus opkomst en dito uitslag voor het 

CDA !! 

 

Informatie: Bestuur 

 

   
 
Vriendelijke groet, 

Redactie CDA-afdeling Lisse 
Mailadres: redactie nieuwsbrief: vanreisenpartners@gmail.com 

Zie ook www.cda.nl/lisse 
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