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Rekenkamer beveelt meer transparantie en rechtszekerheid aan bij
opzet fonds voor de energietransitie in Den Haag
De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone
Energie (LISE). Dit fonds verschaft leningen aan inwoners van Den Haag die een project voor
duurzame energie willen opzetten. De gemeente heeft eerst een jaar proefgedraaid met het fonds
LISE en zal binnenkort een beslissing nemen over het voortzetten van het fonds. De rekenkamer
trekt een aantal conclusies over het fonds als dit in de huidige opzet wordt voortgezet.
Voor inwoners van Den Haag die bij het fonds een lening aanvragen is het niet mogelijk om bezwaar te
maken tegen beslissingen van het fonds
Het ontbreken van de mogelijkheid van bezwaar is het gevolg van een keuze van het college van
burgemeester en wethouders. Deze keuze is niet voorgelegd aan de gemeenteraad. De rekenkamer
vindt rechtszekerheid voor burgers belangrijk en pleit er dan ook voor dat de gemeenteraad zelf over
dit onderwerp een bewuste keuze maakt.
De gemeenteraad heeft door een gebrek aan informatie onvoldoende grip op de resultaten van het
fonds
In de huidige opzet heeft de gemeenteraad geen zicht op de (financiële) resultaten van het fonds. Dit
geldt niet alleen voor LISE, maar in principe voor alle soortgelijke ‘revolverende fondsen’ (zie kader
hieronder) van de gemeente. De gemeenteraad weet dus niet of het fonds doet waarvoor het
bedoeld is en kan daardoor niet bijsturen in het gebruik van het fonds. De gemeente krijgt volgens de
huidige afspraken het geld dat terugbetaald wordt aan het fonds, zelf niet meer terug. Hierdoor
heeft de gemeenteraad geen grip op de besteding van het geld dat overblijft nadat LISE eindigt.
Er is een kans dat een bestuursrechter een streep zet door de juridische constructie
De gemeente heeft gekozen voor een complexe constructie voor dit fonds. Deze constructie is van
invloed op de manier waarop het fondsvermogen vanuit de gemeente naar het fonds wordt
overgeheveld. Die constructie voldoet niet volledig aan de wet. Een gevolg daarvan is dat er een kans
is dat een bestuursrechter de stortingen terugdraait. LISE zou in dat geval niet meer kunnen
functioneren.

Besluitvorming gemeente
Een jaar na de start (oktober 2021) van het proefdraaien van het fonds zal de definitieve oprichting
van het fonds LISE ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitkomsten van
het onderzoek van de rekenkamer kan het college meenemen bij de voorbereiding van dit
raadsbesluit.
Revolverend fonds
LISE wordt ook wel een revolverend fonds genoemd. Met een revolverend fonds zet de gemeente
geld in door leningen te verstrekken. Omdat de leningen na verloop van tijd worden terugbetaald,
kan de gemeente dit geld meerdere keren opnieuw inzetten. Daarmee is een revolverend fonds
anders dan een normale subsidie, omdat dat geld maar één keer door de gemeente wordt ingezet.
De Rekenkamer Den Haag publiceerde in 2020 een handreiking voor het opzetten van een
revolverend fonds.

Noot voor de redactie: De brief van de rekenkamer over LISE is te vinden op onze website
www.rekenkamerdenhaag.nl. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen
met dhr. H.A. (Manus) Twisk, voorzitter van de Rekenkamer Den Haag, T 06 82 29 55 07, of Arjan
Wiggers, secretaris van de Rekenkamer Den Haag, T 06 2097 0491.

