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Beste CDA leden, 
 

Hierbij al weer de achttiende editie van de CDA Nieuwsbrief. Verleden jaar 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). 

             

 

Instemmen met ambities Duurzaamheid en vaststelling 

Maatregelenpakket Duurzaamheid 2016-2017 

De vraag was wat ons betreft; hoe ga je op een verantwoorde manier om met grondstoffen, de 

omgeving en de energie die we gebruiken. Als CDA hebben wij de volgende uitgangspunten 

gebruikt: Bewustwording /stimuleren en faciliteren /voorbeeldfunctie/ het stellen van 

doelen (ambities) 

Duurzaam denken en duurzaamheid ontwikkelen is iets wat je als overheid niet alleen kan. De 

inwoners en het bedrijfsleven hebben daar een belangrijke rol in, het is aan ons als overheid om 

dat te stimuleren en te faciliteren. Er zijn al een aantal maatregelen in gang gezet met een 

voorbeeldfunctie zoals zonnepanelen op het gemeentehuis. Wel willen wij er voor waken dat een 

investering in een duurzaamheidsmaatregel niet meer energie kost dan dat het oplevert, m.a.w. 

geen symboolpolitiek. 

Ook zijn er een aantal duurzaamheid ambities benoemd en dat is goed. Wel misten wij een 

belangrijk onderdeel, het tijdspad. Hoe kunnen wij als raad monitoren of we op de goede weg zijn 

naar de gestelde ambities. De VVD, D66 en het CDA dienden een amendement in om de voortgang 

van het duurzaamheidsproces naar de uiteindelijke doelen (de ambitie) meetbaar en inzichtelijk te 

maken. Dit vinden wij van groot belang omdat we anders het gevaar lopen dat de stip aan de 

horizon een stip blijft. Het amendement heeft het gehaald. Voor NL, VVD, D66, CDA; tegen SGP-

CU, PvdA-GL. 



In dit kader paste ook het amendement van D66; maak een zelfscan inkoopbeleid en baseer 

hierop concrete doelen, waaronder het moment waarop de gemeente 100% duurzaam gaat 

inkopen en het moment waarop de gemeente duurzaam inkopen verplicht stelt mits de 

terugverdientijd van de investering maximaal 15 jaar is. Voor D66, CDA, NL; tegen SGP-CU, VVD, 

PvdA-GL. 

Ook hebben wij zelf een amendement ingediend met als doel om bij te dragen aan de 

bewustwording van kinderen, waarbij de school de kinderen stimuleert en bewust maakt en wij 

als overheid de scholen stimuleert en faciliteert. In het kort komt het amendement op het 

volgende neer; stel de GFT-, papier- en plastic bakken gratis ter beschikking aan de scholen. Het 

amendement heeft het niet gehaald. Voor VVD, PvdA-GL, CDA; tegen NL, SGP-CU, D66. 

Een amendement van NL om de duurzaamheidsprijs af te schaffen hebben wij niet gesteund om 

het simpele feit dat het bedrijfsleven duurzame technieken moet ontwikkelen en toepassen. Door 

daar aandacht aan te geven en waardering voor uit te spreken stimuleer je het bedrijfsleven. 

Zijdelings blijf je dan ook betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen. Voor afschaffing waren NL, 

VVD, SGP-CU, PvdA-GL (11 stemmen) en tegen D66, CDA. (8 stemmen) 

Bewustwording is wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt om te zorgen dat duurzaam denken 

een vanzelfsprekendheid wordt. 

Vaststelling Bestemmingsplan Visserkade 12 en 14 
 
De raad werd gevraagd om in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan (van verkeer 

naar wonen) terwijl de feitelijke verkoop al had plaats gevonden; dit is de omgekeerde wereld. 

Martijn Tibboel diende namens de VVD een motie in waarin het college wordt opgeroepen om in 

het vervolg bij verkoop van grond eerst het bestemmingsplan te wijzigen en dan pas over te gaan 
tot definitieve verkoop van de grond. Vanzelfsprekend hebben wij deze motie gesteund, de motie 

heeft het gehaald. Voor VVD, CDA, D66 en 8 stemmen tegen NL, SGP-CU, PvdA-GL. 

 

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

Beschikbaarstelling krediet van € 6.566.000 ten behoeve van IKC 
Sint Josephschool en € 50.000 voor de locatie Achterweg 3-5  
 
Inhoudelijk hebben we in het beging van het debat over de beschikbaarstelling van het krediet 

reeds aangegeven dat wat het CDA betreft, gezien de besluitvorming van het verleden, er ons 
inziens geen sprake van kon zijn om dit krediet beschikbaar te stellen en de kredieten uit het 

verleden in te trekken. Wel hebben we nog aandacht gevaagd voor twee zaken. Binnen het IKC zal 

er ook sprake zijn van een kinderopvang en we doen extra investeringen in duurzaamheid die wel 

geld kosten doch geen geld opleveren. Bij de kinderopvang hebben we geen enkel probleem dat 

deze gehuisvest wordt binnen de school. Wel doet zich de vraag voor hoe zich dit verhoudt met het 
nieuwe accommodatiebeleid. In de basis is de huidige kinderopvang een commerciële activiteit. De 

vraag is in welke mate de gemeente deze commerciële activiteit moet huisvesten en of er sprake is 

van kostendekkende huur of van verkapte “huursubsidie”. Voor een meerderheid van de Raad gaf 

dit geen probleem. Men was van mening dat dit een gewenste commerciële activiteit is waarvoor 

huisvesting vanuit de gemeente verzorgd kan worden, ondanks het vast te stellen accommodatie 

beleid waarbij de inzet is om zo min mogelijk in stenen te investeren.  
Bij duurzaamheid draaide de discussie om het feit dat we als gemeente €250.000 in 

duurzaamheidsmaatregelen bij de nieuwbouw investeren die voor een energie neutrale school 

moeten zorgen, doch die financieel geen voordeel bieden. De besparing op energie gaat teniet aan 

extra onderhoudskosten zodat de extra duurzaamheidsinvesteringen uiteindelijk geen financieel 

voordeel opleveren en geheel ten laste van de gemeente komen. Ook hier had de meerderheid in de 
gemeenteraad geen probleem mee. 

Tenslotte ging de discussie over bestuurlijke verantwoordelijkheid over het verloop van het 

informatie- en besluitvormingsproces vanaf 2014 van dit voorstel (het feitenrelaas). Ondanks het 

vernietigende feitenrelaas, werd dit door het college en de college partijen afgedaan als een 
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incident waar niet te zwaar aan getild moest worden. Dit ondanks de harde woorden, ook van de 

collegepartijen,  over dit feitenrelaas in de commissie. 

 

Vaststelling herziening Accommodatiebeleid 
 
Bij dit onderwerp zijn door ons een viertal wijzigingsvoorstellen op het besluit ingediend. Alleen 

het wijzigingsvoorstel om vooraf duidelijkheid te verkrijgen over de wijze van meting van de 
maatschappelijke tegenprestatie kon rekenen op steun van een meerderheid van de Raad. De 

wijzigingen met betrekking tot het verdere inkaderen van het beleidskaders tot alleen 

ondersteunend aan het gemeentelijk beleid of wettelijke voorschrift, de voorkeur van beheer van 

accommodaties door vrijwilligers boven betaalde professionals en het schrappen van een nadere 

invulling om te komen tot kostprijs dekkende huren voor maatschappelijke organisaties konden 

niet rekenen op steun van een meerderheid van de Raad. Vooral de keuze voor betaalde 
professionals boven betrokken vrijwilligers voor het beheer en onderhoud verbaast ons in hoge 

mate. We zijn vooral benieuwd wie dat straks gaat betalen en of het in de praktijk dan nog 

goedkoop uitvalt. 

 

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

CDA-fractie gaat ook in 2016/2017 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: 
1 december, 5 januari, 5 februari, 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. 

SAVE THE DATE !! 
 
Op dinsdag 29 november wordt de volgende ALV (Algemene Leden Vergadering) gehouden; deze 

zal hoofdzakelijk in het teken staan van de mogelijke aanleg van de Duinpolderweg. Locatie moet 

nog bepaald worden maar houd deze avond alvast vrij svp! Nadere informatie volgt via het 

bestuur. 

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

Zie ook www.cda.nl/lisse 
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