
           

 

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2020-2023  

Het college geeft in de Programmabegroting 2020-2023 aan dat de speerpunten van beleid 

onverminderd hetzelfde zijn gebleven, namelijk een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners, duurzame 

innovatie, goede voorzieningen behouden en Lisse als centrum van de Bollenstreek. Daarnaast 

wordt terecht onderkend dat we geconfronteerd worden met grote opgaven als de energietransitie, 

jeugdhulp en de omgevingsvisie. Waarbij uiteraard een overkoepelend uitgangspunt is een gezond 

en solide financieel beleid. En dat is nu juist de grootste opgave, want dat financieel perspectief is 

flink verslechterd. De begroting is zeker nog niet sluitend.  

In de ogen van de PvdA is de financiële positie van Lisse in het verleden al verslechterd. Voorgaande 

colleges hebben veel geld verspild aan megalomane projecten (bijvoorbeeld de passantenhaven) die 

ook nog eens niets hebben opgeleverd. Wij hebben daar meermalen voor gewaarschuwd en wat ons 

betreft had er ook eerder ingegrepen moeten worden om de financiële positie van Lisse veilig te 

stellen toen dat nog kon. 

Bij de start van het begrotingsproces is besloten dat de raad mee zou denken m.b.t. het 

samenstellen van die begroting. Raad en college hebben zich hier een aantal malen samen over 

gebogen. Dit heeft de PvdA zeer gewaardeerd. 

Aangegeven wordt dat er een gat moet worden gedicht van 2,25 miljoen euro door extra 

bezuinigingen en/of extra inkomsten. Het college stelt daarbij dat bestaande opgaven eerst 

afgemaakt moeten worden. M.a.w. gemaakte afspraken blijven behouden en nieuw beleid wordt 

voor een deel uitgesteld. Dit alles zonder de bestaande ambities uit het oog te verliezen. De PvdA 

kan zich hierin vinden. 

Verder wordt de "nieuwe koers” die het college wil inslaan gekenmerkt door de volgende 

onderdelen: 

 Optimalisatie van het accommodatiebeleid met daarbij een (aanvullende) 

bezuinigingstaakstelling tot 500.000 euro in 2021. De PvdA tekent hierbij aan dat de 

bibliotheek ontzien moet worden. 

 Inzet op preventie binnen het sociaal beleid. De PvdA onderschrijft dit. 

 V.w.b. de openbare ruimte wordt de omgevingsvisie de leidraad. Het college kiest voor 

versobering en wil een beroep doen op de inwoners om Lisse groen en kleurrijk te houden. 

Dat kan, lezen we, "want de groenvoorzieningen in Lisse zijn al goed op peil". Dat laatste 

heeft de PvdA meermalen bestreden. Wij vinden dat het groen in ons dorp er vaak 

verloederd bij ligt. Een betere planning in de aanpak van het groenonderhoud zou een 

oplossing moeten bieden, is ons verteld. Graag horen wij hoe de aanpak er dan uit zou 

moeten zien. 

 Bij het kopje economie laat het college weten terug te gaan naar de gastheerschapsrol: de 

VVV, niet verder te investeren in Lisse Marketing en de ondernemers te stimuleren het 

ondernemersfonds actief te gebruiken voor de aantrekkelijkheid van Lisse. Allemaal punten 

waar de PvdA achter staat. 

 Als het om de gemeenschappelijke regelingen gaat zegt het college dat er een 

bestuursopdracht geformuleerd gaat worden hoe om te gaan met de verplichtingen richting 



deze regelingen in het licht van de eigen financiële positie. De raad had hiertoe al een 

aanbeveling gedaan en de PvdA ondersteunt dit. 

 V.w.b. de inkomsten stelt het college er niet aan te kunnen ontkomen deze te verhogen 

middels een OZB-verhoging van 10% en dat dit zal worden afgezet tegen de totale 

woonlastenontwikkeling. De PvdA heeft altijd al aangegeven dat een OZB-verhoging 

bespreekbaar is, mits dit als uiterste redmiddel gebeurt. Dat lijkt nu het geval, maar bij een 

verhoging van 10% kunnen nu nog vraagtekens worden gesteld. Onderzoek kan nog gedaan 

worden naar het generen van inkomsten voor het verblijf van arbeidsmigranten en toeristen 

(wat de PvdA betreft is de invoering van een toeristenbelasting bespreekbaar). Bovendien 

moet er op een rijtje gezet worden hoe (Europese) subsidies beter en meer te gebruiken. 

Beter is dus te spreken van een OZB verhoging van maximaal 10%, afhankelijk van de in te 

stellen onderzoeken naar andere aanvullende inkomsten en mogelijke extra bezuinigingen. 

Tot slot wil de PvdA meegeven dat het wenselijk is te komen tot een prioritering ten aanzien van 

de mogelijke bezuinigingen. Wellicht is het niet noodzakelijk dat ze allemaal doorgevoerd 

worden en dan is het goed te weten welke bezuinigingen als eerste in gang gezet moeten 

worden en welke nog even op zich kunnen laten wachten of zelfs geen doorgang hoeven vinden. 
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