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Voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het rekenkameronderzoek naar 

het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE). 

 

De raad van de gemeente Den Haag, 

Gelet op artikel 185, tweede lid Gemeentewet en de aanbevelingen van de Rekenkamer Den 

Haag uit de brief 'Uitkomsten kort onderzoek LISE revolverend fonds' van 14 oktober 2022 

(RIS313422), 

besluit het college op te dragen:  
 

I. Bij de voorbereiding van de besluitvorming over de definitieve opzet van het fonds LISE 

zichtbaar in te gaan op alle kernvraagstukken die zijn opgenomen in de Handreiking 

Revolverende Fondsen van de Rekenkamer Den Haag (zie bijlage). Dit geldt in het bijzonder 

voor de zaken die bij de opzet van de pilot voor LISE niet (zichtbaar) zijn overwogen of 

uitgevoerd, waaronder een duidelijke exit strategie, een staatssteuntoets specifiek voor LISE 

en een doelgroepenonderzoek. 

II. Bij de voorbereiding van de besluitvorming over de definitieve opzet van het fonds LISE de 

voor- en nadelen van de mogelijke varianten inzichtelijk te maken en ter overweging en 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Varianten zijn in ieder geval een fonds 

in eigen beheer of onder extern beheer en met een positie van het fonds LISE wel of niet 

onder HEID.  

III. Het fondsmanagement en -beheer voor LISE meervoudig aan te besteden of deze 

aanbesteding door HEID te laten uitvoeren, indien door de raad wordt besloten om LISE 

onder te brengen bij HEID.  

IV. HEID te mandateren om subsidies te verstrekken ten behoeve van fondsvermogens voor 

onderliggende fondsen, waaronder LISE, en hiervoor een subsidieregeling op te stellen. HEID 

tevens opdracht te geven om op basis van dit mandaat en deze regeling leningen in de vorm 

van subsidies te verstrekken voor het fondsvermogen aan revolverende fondsen die onder 

de holding zijn of worden geplaatst.  

V. De subsidies aan HEID ten behoeve van fondsvermogens voor onderliggende fondsen, 

waaronder LISE, in de toekomst als lening vorm te geven en deze als zodanig in de in de 

begroting- en jaarrekeningstukken te verwerken.  

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van DATUM 

De griffier     De voorzitter 


