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Beste CDA leden, 
 

Hierbij de vijfentwintigste editie al weer van de CDA Nieuwsbrief, de laatste voor 
het zomer reces. 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). 

           

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers; Raad 22 juni 

 

De gemeente heeft in 2015 en 2016 budget gekregen voor het uitvoeren van de Huishoudelijke 

Hulp Toelage (HHT) als compensatie voor de invoering van de algemene voorziening hulp bij 

het huishouden. Dit budget is nauwelijks gebruikt en het voorstel is om het resterende budget 

de komende 3 jaar te gebruiken om de mantelzorgers te ontlasten. De mantelzorgers kunnen 
in de periode 2017 tot en met 2019, of totdat het budget besteed is, voor 52 uur per jaar 

huishoudelijke hulp krijgen. De mantelzorgers betalen een maximale eigen bijdrage van € 5,- 

per uur en de gemeente vult de rest aan tot een uurtarief van € 21,-. 

 

Door gesprekken met mantelzorgers constateerden we dat velen door de wet- en regelgeving, 

de procedures om de zorg voor hun naasten goed geregeld te krijgen en te behouden, voor 
mantelzorgers erg veel en ingewikkeld is. Dat bij mantelzorgers veelal niet het geven van zorg 

overbelasting veroorzaakt, maar dat zij juist tegen al dat geregel aanlopen en hierdoor 

overbelast raken. Het CDA vond het voorstel van het college (uitsluitend hulp in de 

huishouding) in relatie tot de vraag van mantelzorgers daarom te smal en dienden een 

amendement in om het bedrag naast de huishoudelijke hulp ook beschikbaar te stellen voor 
ondersteuning van de mantelzorger bij administratieve handelingen voortvloeiend uit wet- en 

regelgeving. Er volgde een levendig debat, waarbij er veel sympathie was voor het 

amendement. Toch hebben we besloten om het amendement in te trekken, omdat de raad 

aangaf graag eerst zelf in gesprek te willen gaan met de mantelzorgers. Dit gesprek zal in 

oktober a.s. plaatsvinden. Daarna komen wij er zeker op terug. 

 
 

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

mailto:mwjbergman@ziggo.nl


 
Jaarstukken 2016; Tussentijdse Rapportage 2017 & Kadernota 2018; Raad 29 juni 

 
In deze Raadsvergadering ging het er op sommige punten stevig aan toe. Het CDA had er met 

name moeite mee dat - door het doorvoeren van flinke wijzigingen na de 2e Tussentijdse 

Rapportage en de Jaarrekening - het budgetrecht van de Raad aangetast werd. De grote 
schommelingen in de cijfers geven ons aanleiding om te constateren dat het College niet “in 

control“ is. Daarnaast vonden we dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet aanleiding is om 

een extra budget te voteren voor de samenstelling van de omgevingsvisie. De coalitie partijen 

hielden de rijen echter goed gesloten waardoor onze motie en amendementen op te weinig steun 

konden rekenen. Alleen de VVD ging met ons mee maar dat geeft nog geen meerderheid. 

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

 
Gouvernance – Brede Economische Agenda; Raad 29 juni 
  
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd er een initiatiefvoorstel brede 

economische agenda ingediend. De aanleiding was dat de Duin- en Bollenstreek gemeentes 

gezamenlijk een economische agenda hebben opgezet om de economie in de streek een impuls te 
geven. De gemeentes hebben een faciliterende en motiverende/ aanjagende rol  beschreven in de 

gouvernance, Het bedrijfsleven, onderwijsinstanties e.d. leveren in de 10 geselecteerde projecten 

hun bijdrage.  

Feit was dat het raadsvoorstel over de gouvernance in de andere gemeentes wel werd behandeld 

en in Lisse niet. Wat wij proefden was verdeeldheid, verdeeldheid in en tussen de colleges. 
Verdeeldheid dat geen vertrouwen uitstraalt naar de deelnemende partners.                                                 

Het mede indienen van het initiatiefvoorstel  vonden wij, net als de gehele raad, van groot belang 

om ons vertrouwen uit te spreken naar de deelnemende partners in de brede economische agenda 

en dat wij onze faciliterende en motiverende/ aanjagende rol serieus willen nemen. 

 

Informatie: Gerrit Meiland 0252-210730; g.m.meiland@planet.nl 

 
CDA-fractie gaat ook na de zomer 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. Vanaf september 

gaan we weer door en zal tot de kerst het spreekuur plaatsvinden op de volgende data:  

7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december. 

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

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

   

Met vriendelijke groet en een fijne zomer gewenst, 
Redactie CDA-afdeling Lisse 
Mailadres: redactie nieuwsbrief: vanreisenpartners@gmail.com 

Zie ook www.cda.nl/lisse 
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