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Beginpunten:
1. Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent deze laatste commissievergadering van deze raadsperiode om 20.00 uur en heet
aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Bouman, de heer Neeleman en
mevrouw Arends. Mevrouw Berghuis komt een half uur later.
De voorzitter feliciteert de heer Markus, want hij is opnieuw vader geworden.
2. Inspreker(s
Er zijn geen insprekers.
3. Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering 18 januari 2018
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bespreekpunten:
5.a Wat vindt de Raad van een kerstextraatje voor mensen in de bijstand? (PvdA)
Mevrouw Verhoef denkt rond de kerst traditioneel aan mensen die het minder hebben. De PvdA kwam
met de vraag en het voorstel om mensen met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te geven
van € 250. Die vraag is vlak voor kerst gesteld, op 23 december. Op donderdag 18 januari 2018 kreeg de
PvdA antwoord van het college. In grote lijnen was dat: nee, dat wil het college niet doen, want de
participatiewet biedt deze ruimte niet. Een extraatje is een vorm van categoriale bijzondere bijstand.
Sinds de invoering van de participatiewet mag dat niet meer, er mag alleen bijgedragen worden bij
zorgkosten en dat gebeurt al via de collectieve zorgverzekering. Verder kwam het college met het
argument, dat het ingaat tegen het uitgangspunt van het inkomensondersteuningsbeleid. Als iemand aan
de slag zou moeten gaan vanuit een bijstandsuitkering, moet er een prikkel zijn. Met een extraatje is de
prikkel weg, volgens het college. De PvdA vindt dat er een beetje bijgesleept. Met € 250 per jaar kan een
armoedeval niet open klappen. De PvdA denkt dat mensen met een uitkering dat extraatje goed zouden
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kunnen gebruiken. Vindt de commissie ook, dat er zo’n kerstextraatje zou moeten zijn? Zo ja, zou dit dan
uit de algemene middelen gedaan kunnen worden? Het kan niet vanuit de middelen van de
participatiewet. Vindt de commissie net als de PvdA dat het argument van de armoedeval hier, gezien de
beperktheid van het te verstrekken bedrag, er met de haren bijgesleept is? Steunt de commissie de wens
van de PvdA om het kerstextraatje alsnog te verstrekken? De PvdA hoort graag de mening van de
commissie. Wellicht zou het nog met terugwerkende kracht kunnen of kan het voor de volgende kerst. In
ieder geval goed om het besproken te hebben.
De heer Jonker zegt dat het college aan heeft gegeven, dat het verstrekken van een incidentele toelage
niet past in het kader van de participatiewet. In het stuk van de PvdA wordt dit verbergen/verschuilen
genoemd. Dat vindt D66 niet helemaal terecht. De gemeente moet zich aan de wet houden, dat is goed.
D66 is overigens altijd bereid voorstellen te bespreken, die mensen in de gemeente kunnen helpen of
ondersteunen waar dat nodig is. D66 is daarbij wel voor maatregelen binnen de geldende wet- en
regelgeving. Dit moet dan specifiek en gericht zijn, dus niet in algemene zin aan een grote, verschillend
samengestelde groep een incidenteel bedrag toekennen. D66 denkt dan aan maatregelen die gericht zijn
op specifieke groepen en specifieke situaties, zoals jeugd in achterstandsituaties in relatie tot onderwijs.
Men moet zich afvragen of geld in de vorm van incidentele steun wel het goede instrument is. Zijn er
geen betere manieren om die groepen te helpen? D66 ziet niet zoveel in het voorstel. D66 deelt
standpunt 1 niet. Het argument van de armoedeval: het hele verhaal achter armoedeval is dat als
iedereen uit verschillende invalshoeken telkens kleine bedragen geeft aan groepen die het moeilijk
hebben, wat heel sympathiek is, het wel degelijk kan leiden tot dat probleem. De laatste vraag: D66
steunt dit niet.
De heer Kuipers noemt het geen kerstextraatje, maar geld bovenop de gelden van de uitkering. De VVD is
van mening, dat dit lokale inkomenspolitiek is en daar is de VVD op tegen. In Den Haag moet besloten
worden wat het niveau van een bijstandsuitkering moet zijn. Als de PvdA vindt dat dat te weinig is, moet
de PvdA de fractie in de Tweede Kamer aanspreken om daar wat aan te doen. Daar is de afgelopen 4 jaar
de gelegenheid voor geweest. Het zal de PvdA niet verbazen, dat op alle drie de vragen een nee komt
van de VVD.
De heer Oosterlaan dit idee van de PvdA met een bepaalde gedachte gelezen. Het verbaasde hem niet
geheel, dat het college een afwijzend antwoord heeft gegeven. Hij kan het antwoord begrijpen, omdat
het CDA van mening is, dat de participatiewet daarvoor geen ruimte geeft. Het gaat te ver om daar de
algemene middelen voor te gebruiken. De armoedeval wordt genoemd. Hij vraagt zich af of de gemeente
er goed aan doet om mensen een cadeautje gegeven wordt van € 250. Misschien worden die mensen in
een ander probleem gebracht, omdat ze wellicht dan een andere toelage niet meer krijgen. De mensen
van de doelgroep moet een beter perspectief geboden worden dan alleen maar een cadeautje met kerst.
Het hele jaar door hebben zij een bijstand. Vanuit de gemeente en het rijk moet meer inzet getoond
worden om hen meer perspectief te bieden m.b.t. hun toekomst. Het CDA staat achter het besluit van
B&W. De drie vragen van de PvdA antwoordt het CDA met nee. Het moet niet op die manier.
De heer Barendregt heeft het met aandacht gelezen. Er moeten 2 zaken gescheiden worden. Aan de ene
kant het proces, hoe het voorstel is vorm gegeven, en aan de andere kant de inhoud van het voorstel. De
PvdA stelde een vraag op 23 december, terwijl kerst op 25 december is. Het is logisch, dat het niet
geregeld kan worden voor de kerst. Dat lijkt hem evident. De PvdA had het eerder in moeten zetten, als
de PvdA het voor kerst 2017 had willen regelen. In de politiek moet men dan ook lobbyen bij andere
partijen, want de PvdA heeft maar 2 zetels. Als de PvdA steun had gevraagd bij WIJ, dan had WIJ hier
best over na willen denken. Mevrouw Verhoef heeft het goed uitgelegd. Als WIJ steun had willen geven,
kan dat zo ook. Het is ieder jaar kerst. De heer Barendregt beaamt dit, maar er zijn niet elk jaar
verkiezingen. Nu is het juist voor de verkiezingen, dat dit oppopt. Dat lijkt geen toeval te zijn. Mevrouw
Verhoef zegt dat er weekverslagen van 10 jaar terug te lezen zijn op de website van de PvdA. Daarin
komt het woord armoede misschien wel 250 keer voor. De heer Barendregt zegt dat dit hun podium is
politiek te bedrijven. Zelf doet hij dat in de raadscommissie en het debat. Dan de inhoud. WIJ is niet
perse tegen het voorstel. Eerste vraag: WIJ is er geen voorstander van dat een kerstextraatje
gefinancierd wordt uit de algemene middelen van de gemeente. Tweede vraag: Helaas, nee. WIJ deelt
dat standpunt niet. De afgelopen 4 jaar is diverse keren gesproken over de armoedeval. Voor deze
gemeente gaat het om hele kleine bedragen; het verschil tussen werken en niet werken. Juist met € 250
gaat dit verschil weg. Zelf komt hij uit een zeer eenvoudig gezin, uit een eenvoudige straat. Diverse
mensen werken niet in zo’n straat, maar aan de buitenkant is geen verschil te zien tussen de mensen die
wel werken, die om 6.00 uur opstaan om vuilnis op te halen, en de mensen die bewust niet werken. Dat
is niet goed. Mevrouw Verhoef vraagt of hij suggereert, dat mensen met een bijstandsuitkering doen of
ze geen zin hebben om te werken. De heer Barendregt denkt niet iedereen, maar er zullen er
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ongetwijfeld tussen zitten, die wel potentieel hebben om te werken. Zeker. Derde vraag: dit
kerstextraatje niet, want het is ook geen kerst meer nu.
De heer Markus wil het ook over de twee lijnen hebben, namelijk inhoudelijk en de gang van zaken.
Afgelopen maanden en jaren is verschillende keren gesproken over armoede en hoe om te gaan met
bijstandsuitkeringen. Er zijn veel verschillende accenten in het sociaal domein besproken in de raad. Dat
heeft geleid tot een integraal beleid, op verschillende manieren worden mensen in de bijstand geholpen.
De CU staat nog steeds achter dat integrale beleid; de gemeente moet dit ook uitvoeren. Het lijkt de CU
geen goede zaak om incidenteel wat extra’s te geven, omdat de CU nog steeds achter hetgeen besproken
is staat. Het voorstel bevreemdt de CU enigszins. Er is al gerefereerd aan de datum van 23 december. Er
zitten 12 maanden in een jaar en er zijn 12 raadsvergaderingen in een jaar. Er was 12 keer de kans om
het te regelen met elkaar. De PvdA heeft het al 250 keer genoemd in de weekverslagen, dus dan had de
PvdA al 250 keer de kans om dit te regelen. Jammer, dat het dan net op 23 december langs komt. De
PvdA kon zelf ook weten, dat het kerstextraatje er niet meer zou komen. Bij hem bekroop een beetje
een verkiezingsretoriekgevoel. Dat gaf een slecht gevoel, want het zijn zaken waar inhoudelijk over
gesproken moet worden. Misschien is het gevoel niet terecht, maar het blijft wel hangen. De CU staat
achter het gerealiseerde beleid; er zijn veel verschillende accenten in het sociaal domein besproken en
veel dingen zijn in gang gezet. Dat lijkt de CU meer dan voldoende.
De heer Meester zegt dat iedereen wel weet, dat mensen die weinig macht hebben vaak arm zijn. Zij
moeten echter wel altijd rekeningen betalen. Hij vindt het dus eigenlijk wel sympathiek. Het verbaast
hem echter, dat de PvdA, met enkele doorgewinterde raadsleden, voor deze weg heeft gekozen. De
geëigende plek, en dat weten de raadsleden van de PvdA ook wel, is niet via vragen aan het college,
want de raad gaat over het geld. Dit kan bij de begroting of als begrotingswijziging. Dit had eventueel
gekund bij de najaarsnota van 2017. Dat is niet gebeurd. Nu is het mosterd na de maaltijd, kerst is allang
voorbij. Dan laadt de PvdA de verdenking op zich, dat de verkiezingen de motivatie zijn om het
onderwerp nu te agenderen. L3B zou willen voorstellen: doe het bij de kaderbrief of bij de begroting,
dan kan het op zijn merites beoordeeld worden. Dat lijkt beter.
Tweede termijn
Mevrouw Verhoef bedankt de fracties voor de uitgebreide toelichting. De PvdA werd geïnspireerd doordat
in diverse andere gemeenten wel een dergelijk gebaar gemaakt is. In Lansingerland kreeg men een
kalender, waarop allerlei tips stonden voor mensen met een laag inkomen, zoals ‘trek wat leuks aan’ en
een prachtige slogan om zich beter te voelen op die dag. De PvdA werd ook geïnspireerd, omdat het kerst
was. Het is ieder jaar kerst. De PvdA kan een volgende keer een meer koninklijke weg bewandelen, zoals
de heer Meester dit toelichtte. De PvdA heeft het niet 250 keer gehad over een kerstextraatje, maar het
thema armoede en hoe dit het beste voorkomen kan worden of aangepakt. Dat is een thema waar de
PvdA zich al jarenlang hard voor maakt. Het is flauw om nu te zeggen, dat het een verkiezingsitem is. De
fracties hebben goed hun best gedaan om het uit te leggen. Andere fracties leggen liever een pakje met
een beter perspectief onder de boom of integraal beleid met een rood strikje erom. Dat is ook goed,
maar van geld kan men extra schoenen kopen en van integraal beleid en beter perspectief voorlopig nog
niet. De heer Kuipers hoort haar nu toch weer een 21-maartje gebruiken. Dat moet de PvdA niet doen. Ze
zei juist dat het niet met de verkiezingen te maken heeft. De PvdA zegt zich druk te maken over
armoede, maar dat doen veel fracties hier. Er wordt af en toe intensief over gesproken. Het is flauw om
te suggereren, dat de PvdA de enige is die mensen in deze situatie zou willen steunen. Niet doen.
Mevrouw Verhoef wilde dat helemaal niet suggereren. Ze zegt alleen dat niemand hapt op die € 250
keiharde euro’s in het handje, maar op andere manieren wordt er inderdaad over armoede gesproken,
maar daar kan geen strik omheen gedaan worden.
De heer Oosterlaan zei dat vanuit de hogere of lagere overheid richting deze mensen wat meer gezicht
gegeven kan worden. Er zijn wellicht mensen bij, die niet weten welke regels er allemaal zijn en waar zij
terecht kunnen. Zij zouden meer wegwijs gemaakt kunnen worden, zodat zij meer een beroep kunnen
doen op bestaande regels.
De voorzitter constateert, dat de mening van GL niet gehoord is, omdat hun vertegenwoordiging nog niet
aanwezig is.
Stukken ter advisering aan de raad:
6.a Evenementenvisie 2018-2028: "Boeiend Lansingerland"
De heer Hoek vindt dit weer een typisch voorstel waar hij ontzettend vrolijk van wordt. En dat is wel
eens prettig in dit huis. Vorige week was er ook zo’n onderwerp, namelijk ‘pubers in de spotlight’. Het
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voorstel betreft een evenementenvisie en de financiële gevolgen. Wat opviel was, dat op iedere pagina
in grote letters ‘concept’ stond. Dat is hij niet gewend van het college. Moet er nog iets gewijzigd
worden? Graag een toelichting. Prettig dat de visie breed besproken is met evenementenorganisaties,
ondernemers en inwoners. Dat geeft het gevoel dat het goed komt. Prima, dat er op 2 borden geschaakt
is, waar het gaat om de grootte van de evenemententerreinen. Lansingerland kent er 2, het Annie M.G.
Schmidtpark en het Lansingerveld. Prima dat voor het Lansingerveld met Staatsbosbeheer besproken
wordt hoe aanpassingen bewerkstelligd kunnen worden, zodat het een belangrijke functie voor de
omgeving krijgt. Prima ook, dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen meer herrie kunnen maken en
wat minder herrie kunnen maken. Prettig dat er al snel een evenement gepland staat, namelijk
Lansingerland Live. Jammer dat het vanaf 18 jaar is, maar daar kan de gemeente niets aan doen. Het is
waanzinnig leuk om met het gezin naar een leuk festival te gaan, waarbij ook iets voor kinderen gedaan
zou kunnen worden. Dat vindt hij jammer. Wellicht kan dat later in de verordening opgenomen worden.
Wanneer komt de vacature van evenementencoördinator beschikbaar? Dat lijkt hem een waanzinnig
leuke baan. De heer Markus vraagt of hij dan zijn lijsttrekkerschap op geeft. De heer Hoek doet dit
natuurlijk niet. Prima dat er een subsidie gegeven wordt van € 70.000, waarbij evenementen
gesubsidieerd kunnen worden. Het past prima in de mening van WIJ m.b.t. de cultuurnota, waarin
aangegeven is, dat de gemeente meer jongerencultuur wil. Zo’n evenemententerrein past hier prima in.
Hij is zeer tevreden. Goed dat de naamsbekendheid vergroot wordt, het ondersteunen van evenementen
van een maatschappelijke partner en het vergroten van het maatschappelijk effect van een evenement
aan de orde is. Kortom, hier zit een bijzonder tevreden fractie. Opmerkelijk van het burgerpanel is, dat
gesteld wordt dat er veel externe partijen bij betrokken zijn als hier iets georganiseerd wordt. Dit was
ook een item in het ondernemersdebat. Kan het college onderzoeken of ook lokale initiatieven
ondersteund kunnen worden met subsidie die de gemeente ter beschikking stelt? Een zeer tevreden
mens.
De heer Oosterlaan is ook een tevreden mens. Lansingerland in de groei mag best wat festiviteiten
organiseren, waar alle Lansingerlanders van welke leeftijd dan ook van kunnen gaan genieten. De
afgelopen jaren zijn al wat festiviteiten georganiseerd in Lansingerland, grootschalig en kleinschalig. De
kleinschalige waren in een groter aantal dan de grootschalige. Maar de grootschalige hebben ook te
maken met de bereikbaarheid van de terreinen. Het Annie M.G. Schmidtpark is een prima plek om de
avondvierdaagse binnen te halen. Het is een grote groep mensen en het gaat redelijk geruisloos. Er is op
geen enkele manier nog kennis gemaakt met het verspreiden van geluid als hier een festival
georganiseerd gaat worden, over de woonwijken dichtbij. Welke hobbels zou de gemeente nog gaan
krijgen? Wat zal de reactie zijn van omwonenden? Temeer er nu 2 op de rol staan voor de komende
zomer. Het is een aardig testjaar. Hij is ook nieuwsgierig naar de ondergrond van het terrein. Er staat dat
hier heel wat aan gedaan moet gaan worden. Is dat al te realiseren? Of is het niet nodig voor de komende
festivals? Als het nog niet gedaan is, is er wel een risico bij de initiatiefnemers van de festivals, als de
terreinen ongeschikt zijn. Hij kan het circus van afgelopen zomer herinneren; er werd een massa platen
aangevoerd, maar de schade aan de grote speelweide was vrijwel nihil. Er is nu geen enkel spoortje te
zien, terwijl het een groot evenement was van wel 10 dagen, waar men vanuit heel Nederland naar toe
kwam. Kortom: er is heel wat te doen. Er zijn nu 2 terreinen beschikbaar. Eén is excentrisch, het
Lansingerveld, een bijzonder mooie locatie op niveau, buiten de woonkernen. Daar kan een geweldig
volume gecreëerd worden voor zowel de bezoeker als voor de uitvoerenden, want dat is wat men wil. De
bereikbaarheid is echter lastig. Er zijn contacten met het recreatieschap om te kijken of daar iets aan
veranderd kan worden, maar dat is heel lastig. Of er moet een grote som geld aan besteed worden. Als
de omvang van de festivals slaagt, is er dan ook nog een vorm van balans? Wat is acceptabel voor
omwonenden? Wat is mogelijk op het terrein? Er moet een balans gevonden worden. De gemeente
betoont veel inzet om het voor alle organisatoren mogelijk te maken. Van de ijsclub heeft hij wel eens
gehoord, dat ze veel hobbels ondervinden, waar ze aan allemaal aan moeten voldoen, bij de gemeente
om een molentocht of toertocht te organiseren. Dat ontmoedigt het enthousiasme. Maar ook financieel;
wie draagt de kosten? Daar slaan de regels van de gemeente een beetje door.
De heer Kuipers is over de geest van de voorstellen heel tevreden, maar hij is niet zo kapot van de
besluitvorming, die er achter zit. Hij zal het uitleggen. Aan de ene kant gaat de gemeente afwachten hoe
de verbetering van de terreinen gaat uitpakken. Dat zal zeker in een tijd van een overspannen
bouwmarkt best tegen kunnen vallen. Aan de andere kant wordt wel vastgelegd, dat de gemeente
structureel € 70.000 per jaar gaat besteden aan evenementensubsidies, wat iets meer dan € 1 per
inwoner is. Het lijkt op het besluit om een huis te verbouwen en de offerte af te wachten en aan de
andere kant alvast maar gordijnen te bestellen. Daar haakt het op voor de VVD. Het moet in zijn
compleetheid bezien worden. Dat hoeft niet te betekenen, dat de gemeente geen subsidie verstrekt,
want dat doet de gemeente incidenteel al. Het is hartstikke prima, dat de gemeente maatschappelijke
initiatieven ondersteunt. Vooral mee doorgaan. Maar als het evenementenhoofdstuk van de gemeente
beoordeeld moet worden, dan doet de VVD dat liever met het hele plaatje. De VVD wil weten wat het
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verbeteren van die terreinen kost. Dan kan vast gelegd worden wat er aan structurele evenementen
subsidies uitgegeven kan worden. Het is een blijmoedig onderwerp, maar hij vreest dat de VVD het
voorstel niet zal steunen.
De heer Jonker hoorde iets over een molentocht en hij denkt meteen terug aan zijn jeugd. Bij een
bruisend en levendig Lansingerland horen evenementen, daarom is D66 blij dat er nu een visie ligt. De
integrale financiële afweging vindt later plaats, zo begrijpt hij. Het gaat nu om de inhoud van het
voorstel. Complimenten voor het college en de ambtenaren voor het stuk. Een prettige kwantitatieve
insteek. Ook de manier waarop knelpunten benoemd worden en aangepakt, spreekt D66 aan. Uit de
notitie komt ook het beeld naar voren, dat het goed gaat met evenementen. Er is een stijgende lijn. Er
wordt een aantal verbeterpunten genoemd, die hij kort wil langs lopen. De informatievoorziening komt
bij meer onderwerpen terug. Het verdient inderdaad meer aandacht. Het voorstel van een website en
een coördinator lijkt D66 een goed idee. M.b.t. het verbeteren van de huidige evenemententerreinen
wordt melding gemaakt van enige elektriciteitspunten. Kan er dan ook niet gelijk een wifipunt
toegevoegd worden? Als de parkeervoorzieningen gerealiseerd worden, wordt er dan rekening gehouden
met elektrische auto’s? D66 blijft hameren op laadpalen. De evenementensubsidie zelf: D66 vindt
principieel, dat de gemeente zich terughoudend moet opstellen bij dat soort dingen. Tegelijkertijd deelt
D66 het beeld van de gemeente, dat een beperkte financiële stimulering nuttig en nodig kan zijn om het
evenementenbeleid tot een succes te maken. Veel andere gemeenten kennen dit instrument ook. Hierbij
hoort echter wel enige soberheid. Geld kan maar één keer uitgegeven worden en er zijn heel veel
maatschappelijke prioriteiten. D66 ondersteunt inhoudelijk wel het voorstel voor het budget. De
voorgestelde hoogte van € 70.000 vindt D66 redelijk overkomen. D66 wil pas een conclusie trekken bij
een integrale afweging van het gehele financiële beeld.
De heer Markus denkt dat de gemeente wel een stevig evenementenbeleid kan gebruiken. De gemeente
is hard gegroeid en een evenementenbeleid draagt bij aan het verbeteren van het imago van
Lansingerland. Evenementen kunnen daar zeker aan bijdragen. In het stuk wordt gesproken over de mud
run of de strong man run, maar daar staat altijd de naam Rotterdam bij, dus dat doet nog niet veel met
de naam Lansingerland. Wellicht kan hier nog wat aan gedaan worden. De visie is voor de CU verder
helder. Er is duidelijk aangegeven wat beter kan en welke rol de gemeente kan vervullen. Ook eens met
de meer stimulerende en faciliterende rol i.p.v. alleen maar handhaving en vergunning. Ook eens met de
genoemde verbeterpunten als het gaat om locatie, website, coördinator en verbetering van de terreinen
en subsidie. Mooi dat een paar verbeteringen worden gefinancierd vanuit het bestaande budget; de
coördinator past binnen het bestaande budget, compliment. De verbetering van de terreinen moet nog
uitgezocht worden, maar als dat pas bij de kaderbrief komt, is het evenementenseizoen al voorbij. In
hoeverre is dit van invloed op de evenementen die georganiseerd worden? Het is zonde als de boot mis
gelopen wordt. Dan de subsidie. De CU snapt dat dit verstrekt wordt om bepaalde evenementen
aantrekkelijk te maken. De CU maakt wel kanttekeningen bij festivals met een commerciële uitstraling,
zoals het food truck festival. Moet de gemeente daar nu echt aan bijdragen? Het is commercieel, waar
ook gewoon geld verdiend wordt. Moet de gemeente daar een steentje aan bijdragen? Het is belangrijker
om een maatschappelijk evenement, zoals het straattheater in Bergschenhoek, te ondersteunen. Kritiek
betreft het punt, dat bij veel evenementen de betrokkenheid van lokale ondernemers gemist wordt. Een
paar ideeën: er wordt gesproken over een website, misschien kan hier een lijst van ondernemers aan
toegevoegd worden, die kunnen bijdragen aan evenementen. Er zijn genoeg bedrijven m.b.t. licht,
geluid, catering e.d. Van de lijst ondernemers kunnen organisatoren gebruik maken. Die coördinator kan
ook een prachtige rol vervullen om ondernemers te helpen bij te dragen aan evenementen. Graag een
reactie van de wethouder en andere fracties.
De heer Erwich vraagt zich af wie niet blij wordt van festivals en evenementen. Ook L3B ziet hier wel
brood in. Dezelfde interesses, dezelfde muziek, dezelfde ervaringen en met social media kan er een ware
stroom van inkomsten uit gehaald worden. Social media kan gebruikt worden om inkomsten te genereren
naast het gebruik van reclame, sponsors en kaartverkoop, maar daarnaast is het goed als de gemeente de
festivals stimuleert of ondersteunt. Men moet er echter wel van uitgaan, dat festivals en evenementen zo
sterk dat ze zichzelf kunnen betalen. De naam van Lansingerland is de afgelopen weken al veel gevallen.
Op deze manier komt de naam beter in beeld. Natuurlijk kunnen festivals en evenementen daarbij
helpen en het zou een kwestie zijn om de organisatoren te vragen of ze niet alleen Berkel benoemen,
maar ook Lansingerland. De naam marketing hoort meer thuis bij de economische zaken. Het Annie M.G.
Schmidtpark wordt als belangrijk evenementenlocatie gezien, omdat het goed bereikbaar is. In deze visie
wordt echter wel geschreven over het onderhoud van het terrein, omdat het onvoldoende stevig en
zwaar zou zijn. Zijn er dan al aanvragen, die voor dit soort evenementen in aanmerking komen? Zo ja,
hoeveel en welke? Wat L3B mist is de kosten baten analyse van het aanpassen van de terreinen. Hier zal
best wat geld mee gemoeid zijn. Hoe kan de gemeente dat weer terug krijgen? De subsidiebijdrage van
€ 70.000 per jaar is voor de komende 2 jaar vast gelegd. Dat vindt L3B een beetje voorbarig en het is
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onvoldoende onderbouwd. L3B is een voorstander van het aanpakken van de evenemententerreinen,
zeker het Lansingerveld. Daar zijn al genoeg succesvolle evenementen geweest, mede vanwege de
ligging. Er is weinig overlast voor buren en kan hier prima voor gebruikt worden. Zowel het
recreatieschap als de gemeente is voorstander van volledig gebruik van het terrein. Kan er één loket
komen waar zowel het schap als de gemeente direct kan beslissen? Zodat er onderling afspraken worden
gemaakt en dat de organisator niet naar allerlei loketten wordt gestuurd. Welke plannen zijn er voor de
infrastructuur, want daar is het al een paar keer op vast gelopen. Er zijn festivals afgehaakt, omdat daar
de bottleneck bleek te zijn. Bleiswijk komt er in de visie wel bekaaid van af. Er is niks leuks voor in te
vinden, terwijl er toch wel mogelijkheden zijn, zoals cozy movie nights aan de Rotte? Of een leuk food
truck festival in kleine schaal aan de Rotte bij het strandje. De heer Hoek merkt op, dat het
Lansingerveld bijna in Bleiswijk ligt. Formeel ligt het binnen de grenzen van Bergschenhoek, maar fysiek
ligt het dichter bij Bleiswijk. Bleiswijk wordt prima bediend. De heer Erwich leest in de visie dat het
Lansingerveld onder Bergschenhoek valt. Hij zou een klein food festival in Bleiswijk willen. Er is al wat
gaande, er wordt gezwommen in de Rotte, er worden festiviteiten gedaan. Kan onderzocht worden of
daar een mogelijkheid voor is? Natuurlijk moet dat dat met het schap via één loket besproken worden.
De gepresenteerde visie is goed, maar maak het ook boeiend voor de eigen inwoners.
Mevrouw Verhoef heeft een tip voor de heer Erwich, want de hardloopvereniging De Kievit organiseert er
altijd hardloopevenementen. Dat lijkt wel iets voor hem. De heer Markus hoopt, dat dat niet is om hard
weg te lopen van Bleiswijk. Mevrouw Verhoef zegt dat ze graag in Bleiswijk komen, omdat men daar zo
heerlijk langs de Rotte kan rennen. De heer Erwich lijkt dit hartstikke leuk, maar bij een food truck
festival vraagt hij zich af wat ze daar hebben. Mevrouw Verhoef vindt de evenementenvisie duidelijk. Er
was een duidelijk participatieproces met organisatoren van dat soort evenementen, ondernemers en
inwoners, dus er is een breed draagvlak. Uit de cultuurnota bleek al, dat er behoefte is aan allerlei
verschillende typen evenementen voor mensen van verschillende leeftijden, niet alleen voor fun, maar
ook met leerzame doelen. Ook om Lansingerland aantrekkelijker te maken, ook voor gasten. Ook blijkt
duidelijk dat de gemeente meer faciliterend wil gaan optreden en ook stimulerend de helpende hand wil
bieden. Dat blijkt uit de hoofdstukken ondersteuning en begeleiding op maat. Het instellen van een
coördinator laat zien, dat de gemeente echt wil meedenken. Er worden allerlei aanpassingen genoemd
m.b.t. de terreinen, zoals vluchtwegen, elektriciteit, afvoeren van afvalwater. De PvdA mist
opmerkingen m.b.t. het beter toegankelijk maken van de terreinen voor mensen met een beperking.
Soms kan dat met tijdelijke maatregelen, zoals een schuine plank, maar er zijn ook permanente
oplossingen mogelijk. Op zijn minst moet genoemd zijn, dat de gemeente wil meedenken. Waarom is er
geen paragraaf opgenomen over toegankelijkheid van de terreinen?
De voorzitter vraagt de commissie tussendoor om na de vergadering te blijven voor een groepsfoto voor
het jaarverslag van de griffie.
Wethouder Van Tatenhove heeft in het algemeen positieve woorden gehoord. Mooi dat de
beleidsambtenaar erbij is om deze woorden in ontvangst te nemen. Het moest snel gebeuren voor
bespreking in deze commissie. Dank voor de complimenten. Er ligt een mooi beleidsplan. In de praktijk
blijkt dat Lansingerland en evenementen goed bij elkaar passen. In het verleden zijn er al evenementen
geweest, ook op het Lansingerveld, zoals Rottepop. Maar inmiddels ook een aantal op het Annie M.G.
Schmidtterrein. De PvdA vraagt naar de toegankelijkheid voor minder validen; dit staat weldegelijk op
het netvlies bij het college. De klacht over het Annie M.G. Schmidtpark was bij het eerste food truck
festival, waar de loopruimte te smal was voor een scootmobiel. Bij het laatste festival zijn de
standhouders en de wagentjes verder uit elkaar gezet, zodat er meer beweegruimte was. Er worden echt
ervaringsdeskundigen bij betrokken. Het college heeft zich hiermee bemoeit en dat is goed, want een
festival voor Lansingerland moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor heel Lansingerland. Er zijn 2
terreinen aangewezen naast de activiteiten die al in de dorpskernen zijn. Mooi, dat er een inventarisatie
is gedaan met het burgerpanel; dit wordt ontzettend gewaardeerd. Het is jammer, dat heer Erwich het
niet heeft over Bleiswijk Proeft, want dat is gewoon een mooi festival. De heer Erwich vindt dit niks
bijzonders, want Bleiswijk proeft altijd. Het ging hem om een extraatje, vanwege de mooie strandjes. Er
zijn zulke romantische dingen te bedenken. Wethouder Van Tatenhove zal kijken wat er mogelijk is als er
een vraag komt. Er is nu naar logische plekken gekeken; in het Annie M.G. Schmidtpark en op het
Lansingerveld kunnen grote festivals georganiseerd worden, maar daar moet nog wel iets gedaan worden.
Voor het Annie M.G. Schmidtpark staan al dingen in de planning en als de verharding nog niet
gerealiseerd is, zullen er rijplaten moeten komen. De organisatoren weten dat de ondergrond nog niet
optimaal is en dat er water en watertanks ontbreken. Dit moet gerealiseerd worden als een terrein goed
geëquipeerd moet zijn. Zodra het college weet wat het gaat kosten, wordt het meegenomen. De
integrale afweging komt bij de zomernota / kaderbrief. WIJ merkt op, dat er concept op staat. Het is nog
een concept totdat de raad het heeft vastgesteld. De ene afdeling laat dit woord erop staan en een
andere afdeling stuurt het zonder dat woord naar de raad. Daar is niks achter te zoeken. Als er nog
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puntjes gewijzigd moeten worden, kan dat in concept. Na de besluitvorming krijgt het de definitieve
status. WIJ vindt het jammer dat de festivals voor 18 plus zijn. Dat heeft te maken met de
alcoholcontrole. De wethouder is het ermee eens, dat dat jammer is, want juist pubers genieten van een
festival. Misschien zou de organisatie met subsidie verleid kunnen worden om ook iets te doen voor
pubers. Hier zou subsidie voor kunnen zijn. De coördinator betreft een interne verschuiving en toewijzing
van taken en kan dus aan de slag na besluitvorming door de raad. Als er vanaf die dag een aanvraag
komt, kan de vraag neergelegd worden bij de coördinator. Nu werd een aanvraag op een bepaalde
afdeling neergelegd, waardoor er verschillende aanspreekpunten zijn. WIJ vindt het jammer, dat er veel
externe partners zijn. Die externe partners zorgen er nu voor, dat de festivals uitkomen zonder subsidie.
Dat zet Lansingerland ook op de kaart als een interessante plek voor grotere partijen. Maar de wethouder
deelt de mening, dat het ook goed voor de lokale ondernemers is om ook verbonden te zijn aan de
festivals. Daar zet het college ook op in. De tip van de heer Markus m.b.t. vermelding op de website is
een waardevolle tip. Die neemt het college mee. Het CDA is benieuwd naar de reactie van omwonenden.
Bij de activiteiten tot nu toe in het Annie M.G. Schmidtpark is het goed gegaan. Dat geeft hoop voor de
toekomst. Wel is het een goed aandachtspunt voor de coördinator om organisatoren erop te wijzen, dat
ze zich laten kennen in de buurt. Er zijn regels m.b.t. overlast en tijden, want het Annie M.G.
Schmidtpark zit binnen de bebouwde kom in tegenstelling tot het Lansingerveld. Als de ondergrond nog
niet geregeld is voordat er een festival is, wordt dit opgelost met rijplaten. De bereikbaarheid van het
Lansingerveld is lastig. Hier moet echt over nagedacht worden, om het optimaal te maken, zodat het een
goed bereikbare plek wordt. Het zou ook kunnen met pendelbussen. De vluchtwegen moeten voldoen,
zodat er festivals georganiseerd kunnen worden. Het helpt als er een visie is, waarin staat dat de
gemeente dat graag wil. Rotterdam vindt zo’n evenemententerrein hartstikke mooi, ook in overleg met
het recreatieschap en Staatsbosbeheer, maar de wethouder zou het ook mooi vinden als de naam van
Lansingerland er op prijkt, want het lig hier op het grondgebied. De heer Oosterlaan merkt op, dat het
recreatieschap overgegaan is in Staatsbosbeheer. Er is een andere beheerder. Heeft het college hier al
contact mee gelegd m.b.t. de mogelijkheden? Heeft men een andere stellingname dan het
recreatieschap van weleer? Wethouder Van Tatenhove zegt dat er een algemeen gevoel is, dat er meer
moet gebeuren met het terrein dan er nu gebeurt en dat men meer eensgezind moet optrekken om dat
te realiseren. Nu moet men van loket naar loket, maar daar kan de coördinator een passende rol spelen.
Het is vooral van belang om samen de schouders eronder te zetten om het uniform uit te voeren en om te
weten welk evenement wel kan en welke niet. De evenementenvisie helpt hierbij. De ijsclub ervaart
grote hobbels bij een Rottemerentocht, zegt het CDA. Hier zou wel een verbetering kunnen ontstaan als
er een coördinator is. Daarnaast blijft de veiligheidsregio ook een grote rol te spelen, omdat het net iets
anders is dan een evenement op een vaste locatie. Op open water is het een andere discussie. De heer
Oosterlaan begrijpt dat de veiligheidsregio een rol speelt. Er moet echter om de paar honderd meter een
EHBO post staan. Dit moet allemaal betaald worden. Het is financieel bijna niet meer te doen voor de
ijsclubs. Dat slaat een beetje door. Wethouder Van Tatenhove zal dit doorgeven aan de burgemeester. Ze
hoopt, dat er dit jaar nog een ijstocht georganiseerd kan worden. De laatste was een jaar of 10 geleden.
De VVD wil graag integraal afwegen. Het college hoopt, dat het een integrale afweging kan worden rond
de kaderbrief of zomernota, want het college gaat ervan uit, dat er dan wel een inschatting is m.b.t. wat
er gedaan moet worden en wat het gaat kosten. Er wordt nu al incidenteel subsidie verstrekt. Het is niet
zo, dat de gemeente daar commerciële partijen wil trekken. De gemeente wil juist iets doen voor lokale
clubs of samenleving. Misschien constateert men over 3 jaar wel dat die € 70.000 helemaal niet nodig is,
of dat het juist helpt om het nog laagdrempeliger te maken voor meer groepen mensen of dat het helpt
om Lansingerland op de kaart te zetten, zoals bij die hockeyvereniging. Het is niet te zeggen, dat het
niet kan met incidentele subsidie, maar het is dan wel zoeken en schrapen als er een vraag komt.
Daarom is een eenduidige subsidie een handiger middel voor een coördinator. D66 wil ook een afweging
maken bij de zomernota. Dat kan. D66 noemt de tip van wifipunten. De wethouder neemt dit mee, maar
zij weet dat er een inventarisatie is gedaan n.a.v. de motie van de heer Erwich wifi4you om te kijken
waar de wifipunten moeten komen. Misschien wordt dat al gecoördineerd. Vanzelfsprekend, als er ergens
parkeerplaatsen aangelegd worden, wordt er gekeken of er laadpalen bij moeten. De heer Jonker
bedoelt, dat het fijn zou zijn als er gekeken wordt wat er mogelijk is. D66 wil soberheid bij het
verstrekken van subsidie. De gemeente wil inderdaad geen gekke dingen doen en geen geld over de balk
gooien. Met kleine beetjes is het leuker op meer verschillende plekken. De CU had het over de strong
man run, waar Rotterdam aan gekoppeld is. Met subsidie heeft iedereen een rugzakje meegekregen van
Lansingerland, maar ook een obstakel is door de gemeente gesponsord, zodat iedereen ook even over
Lansingerland heen moest klimmen. De wethouder hoopt, dat het straks de strong man of strong sister
run is van Lansingerland. In hoeverre is het terrein van invloed op de programmering? De wethouder
merkt er niets van, dat mensen zich laten weerhouden door het feit, dat het terrein nu nog niet goed is
ingericht, want er is echt belangstelling om programmering te doen in het Annie M.G. Schmidtpark. Ze
hoopt dat de belangstelling die er nu is ook gerealiseerd kan worden en dat het mooi weer is. L3B merkte
op, dat marketing vooral bij economie hoort. Daarom is de visie ook wel verbonden met economie; het is
marketing om Lansingerland op de kaart te zetten, dus het zit er tussenin. L3B wil een kosten baten
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analyse voor de ondergrond. Die komt voor de zomernota. De onderbouwing van de subsidies: het is
ongeveer een euro per inwoner en iets afgerond, omdat het een groeigemeente is. Daar gaat het college
zuinig mee om, zoals met alle subsidies. Ondernemers moeten het verantwoorden en daar is de
gemeente kritisch op. De coördinator gaat een rol spelen m.b.t. één loket. Over Bleiswijk is ook al
gesproken, waarmee de wethouder de vragen gehad heeft.
Tweede termijn
De heer Hoek is gerust gesteld m.b.t. de commercie in het hele verhaal. Wat hij van de heer Erwich niet
begreep is dat hij het had over Berkel en Rodenrijs en Lansingerland, met name over de naam. Graag
toelichten in de tweede termijn. L3B vindt € 70.000 per jaar een substantieel bedrag. Vorig jaar is er één
festiviteit geweest en dat kostte de gemeente € 180.000. Dus het valt mee. Wat WIJ betreft, hoeft het
niet op, minder is ook goed. De heer Erwich kan zich herinneren, dat er één partij tegen dat evenement
was. De heer Hoek weet dit nog, zeker voor dat bedrag. Als er voor € 70.000 meer georganiseerd kan
worden, heeft dat de voorkeur. Eens met L3B, er moeten ook activiteiten in Bleiswijk komen. Dat is de
sjeu van de dorpskernen; een straatfestival wordt niet op een evenemententerrein gedaan. Er moet
ruimte voor zijn, want dat houdt het dorpse een beetje in stand. Als er straks een groot festival op het
Lansingerveld is, komen de meeste klachten uit Bleiswijk. Dat heeft met de fysieke ligging te maken. Het
voorstel straalt snelheid uit; er zit gedrevenheid in. Laat men vooral blijven denken in uitdagingen. De
VVD roept hij daartoe ook op. Niet in hobbels. Laat de gemeente dit voortvarend oppakken, want
Lansingerland heeft er echt behoefte aan.
De hee Oosterlaan bedankt de wethouder voor de antwoorden. De suggesties worden opgepakt voor de
definitieve visie. Afgelopen mei is hier het kampioenschap tijdrijden georganiseerd door een plaatselijke
inwoner en de KWU was daarbij aanwezig. KWU was betrokken m.b.t. goedkeuring aan de route en het
parcours. Ze waren over het parcours in Groenzoom lyrisch. Ze overwogen toen om het Nederlands
kampioenschap tijdrijden hier te gaan organiseren. Hij hoopt dat Lansingerland in dat geval ook positief
zal zijn en dit zal omarmen. De voorzitter denkt aan de Tour de France.
De heer Kuiper blijft haken op de integrale afweging, die hij mist. De wethouder heeft een paar
behartigenswaardige dingen gezegd en deze commissie is bedoeld als oordeelsvorming. De VVD heeft een
cliffhanger en gaat er nog op kauwen. De heer Markus merkt op, dat bij het voorstel staat, dat de
financiële afweging later plaats vindt. Misschien kan het kauwen hiervan af kan hangen. De heer Kuiper
waardeert het, dat hij het kauwproces wil bevorderen, maar de integraliteit slaat ook op de twee
subsidies van € 70.000 per jaar. De VVD wil dit in samenhang zien. Als blijkt dat die terreinen tegen
vallen, is die € 70.000 wellicht aan de hoge kant. Hij gunt het de wethouder, dat ze het kan afmaken in
deze ambtsperiode, maar de VVD ziet niet waar de haast goed voor is.
De heer Jonker bedankt de wethouder voor de heldere antwoorden. Hij sluit aan bij de opmerking van de
CU m.b.t. het activeren en aansluiten van het lokale bedrijfsleven, dat is heel belangrijk.
De heer Markus neemt aan, dat zijn tip wordt opgenomen in het document, zodat er een keurig nieuw
concept kan komen.
De heer Erwich zegt richting de heer Hoek, dat hij wil dat de naam van Lansingerland genoemd wordt
naast de naam van Berkel en Rodenrijs. Er moet vermeld worden: het is in Berkel en Rodenrijs,
Lansingerland. De heer Hoek snapt niet wat er nu gepromoot moet worden, Berkel of Lansingerland. De
heer Erwich denkt dat als mensen gaan zoeken in Lansingerland, dat ze dan nooit meer bij de Leeuwekuil
uitkomen voor een evenement. De voorzitter stelt voor dat ze na de vergadering nog van gedachten gaan
wisselen. De heer Erwich is verder blij met het voorstel. Het gaat de goede kant op. Hij wil benadrukken,
dat een kosten baten analyse voor L3B belangrijk is. De wethouder zegt dat die komt. De heer Kuiper
vraagt welke consequenties dit dan heeft. Wanneer is L3B tevreden? Nog voor de raadsbeslissing? De heer
Erwich denkt niet dat er over iets besloten kan worden als er geen bedragen bekend zijn. Het wordt dus
moeilijk. De heer Hoek begrijpt hieruit, dat L3B tegen het voorstel is. De heer Erwich is tegen het in
ongewisse ja zeggen tegen iets wat men niet weet. Dat is logisch. Hij moet wel ergens van uit kunnen
gaan. Er moet een voorstel zijn. De heer Kuiper merkt op, dat voor de zomer niet bekend is wat die
terreinen gaan kosten, terwijl eind van de maand over dit stuk besloten gaat worden. Dus gaat L3B tegen
stemmen, begrijpt hij. De heer Erwich wil dit niet zeggen. De fractie is groot, dus er wordt over
nagedacht. Het geld komt later, hoort hij van zijn financieel adviseur. Hij had gevraagd naar de
mogelijkheden bij de dagcamping, of daar iets mogelijk was. Kan de wethouder daar naar kijken? De heer
Oosterlaan lijkt het dat daar mogelijkheden zijn, maar er moeten wel initiatiefnemers zijn. Die
initiatiefnemer moet eerst iets op papier zetten. Het ging de heer Erwich erom, dat er verschillende food
truck festivals geweest zijn, ook kleine. Dit zou ook op een andere plek kunnen plaats vinden.
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Mevrouw Verhoef heeft niets toe te voegen. Wethouder Van Tatenhove heeft duidelijk uitgelegd, dat
toegankelijkheid de aandacht heeft. Daar vertrouwt zij op. Er zullen aanpassingen worden gedaan als het
een probleem blijkt te zijn in de toekomst.
Wethouder Van Tatenhove gaat eerst proberen de heer Kuipers mee te krijgen in de besluitvorming, want
eigenlijk is de besluitvorming vergelijkbaar met besluitvorming over de cultuurnota en de onderwijsvisie.
Hier worden inhoudelijk besluiten over genomen, maar de afweging om er geld voor beschikbaar te
stellen wordt bij de kadernota genomen en vervolgens komt dat bij de begroting. Als er nu besloten
wordt dat er evenementen komen in Lansingerland, dan kan richting het recreatieschap /
Staatsbosbeheer en de gemeenten Rotterdam en Zuidplas verteld worden, dat men aan de slag moet met
het Lansingerveld. De heer Kuiper vraagt of het subsidieplafond in een later stadium besloten wordt.
Hoort hij de wethouder dat zeggen? Wethouder Van Tatenhove citeert beslispunt 2: de financiële
gevolgen van deze visienota mee te nemen in de integrale afweging bij de kaderbrief en de begroting
2019. De integrale afweging m.b.t. de financiën vindt op dat moment plaats. Als er nu ja gezegd wordt,
kan op 22 februari de koppen bij elkaar gestoken worden om te bepalen wie de coördinator wordt. Vanaf
de 22e is dat dan de aangewezen persoon m.b.t. een aanvraag voor een evenement. De heer Kuiper denkt
dat de wethouder hem onder enig voorbehoud overtuigd heeft. Wethouder Van Tatenhove is daar heel
blij mee. Ze deelt mee, dat de kermis dit keer niet op het sportpark het Hoge Land plaats vindt, maar
ook nog niet op het evenemententerrein. Dit jaar vindt het plaatst op het terrein bij het zwembad. Voor
de kermis voldoet het evenemententerrein nog niet. Bij het Hoge Land is al een aantal jaar een discussie
over het gebrek aan parkeerplaatsen. Het is nu één keer bij zwembad de Windas. Als het terrein verhard
kan worden, is het volgend jaar op het evenemententerrein. De heer Oosterlaan vertelt iets mooi, dat
het Nederlands kampioenschappen tijdrijden misschien naar Lansingerland zou kunnen komen. Als hij iets
kan stimuleren, dan is de wethouder ervoor in om te kijken of dat hier gehouden kan worden. Zo’n
activiteit is mooi om Lansingerland op de kaart te zetten als sportieve gemeente en soms met een goed
doel. Hij heeft het college mee. Richting de heer Markus zegt de wethouder toe, dat de tips mee
genomen worden in het concept document voordat het definitief is. Richting de heer Erwich: de locatie
van de dagcamping en andere locaties zijn een optie, maar dan moeten er wel ideeën zijn. Dan wordt
gekeken of dat mogelijk is.
De voorzitter constateert een voorbehoud bij de VVD. De heer Kuiper zegt dat het een hamerstuk mag
zijn. De voorzitter herinnert aan de cultuurnota, waar alleen op inhoud een besluit is genomen. Het
financiële verhaal kwam bij de kaderbrief. Geen enkele fractie is gebonden aan financiële toezeggingen
nu. Hij constateert, dat het voorstel als hamerstuk behandeld kan worden in de raad.
6.b Verordening sociaal domein maart 2018
De heer Oosterlaan heeft het gelezen als een aanpassing aan de Rotterdamse wijzigingen. De gewijzigde
punten zullen niet schrikbarend nadelig zijn voor Lansingerland. Het mag zo door.
De voorzitter constateert, dat het voorstel als hamerstuk behandeld kan worden in de raad.
Eindpunten:
7a. Actualiteiten uit het college
Wethouder Van Tatenhove meldt, dat de cultuurmakelaar begonnen is vorige week. Daar kan effect van
verwacht gaan worden.
7b. Actualiteiten uit de commissie
Geen opmerkingen.
7c. Verbonden partijen
Geen opmerkingen.
8. Rondvraag en sluiting
De voorzitter merkt op, dat dit de laatste commissievergadering was in de raadsperiode 2014-2018. Voor
een aantal commissieleden een mogelijkheid om te kijken naar de periode na de verkiezingen in de hoop,
dat ze weer terug komen, wat hij iedereen van harte gunt. Dit geldt niet voor de heer Oosterlaan en de
voorzitter zelf; zij gaan afscheid nemen van de raad. De afgelopen 4 jaar zijn grote stappen gemaakt in
deze commissie. Er zijn spannende dingen gedaan, zoals de opvang van asielzoekers. Dat lijkt lang
geleden en dat was een gecompliceerde en ingewikkelde situatie, ook in het kader van de
maatschappelijke context. Er is een enorme operatie geweest rond het sociaal domein. Er is een
vernieuwingsslag geweest in het debat rond de toekomst van Petrus. Er is veel stil gestaan bij allerlei
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vormen van accommodatie, beheer en ontwikkelingen. Er zijn talloze mensen geweest, die hebben willen
inspreken om voor hun belangen op te komen. De belangrijkste thema’s geven richting aan de toekomst
van sociaal Lansingerland en daar is de commissie goed uit gekomen. Vanuit de kant van de voorzitter is
er enige tevredenheid. Voor hem is het een afsluiting. Hij heeft het met ontzettend veel plezier gedaan.
Het was een voorrecht om voorzitter geweest te zijn van deze commissie. Ga lekker door met zijn allen.
De heer Oosterlaan hoort de aangename en warme woorden aan. Hetzelfde kan hij de voorzitter
toespreken vanuit de commissie. De voorzitter is een buitengewoon vakbekwaam, technisch en deskundig
voorzitter. Hij is hem daar zeer erkentelijk voor. De afgelopen 10 jaar heeft de heer Bovens zitting gehad
in de raad van Lansingerland. Er is altijd ervaren, dat er een grote deskundigheid bij hem aanwezig was.
Soms was er een moment, waarop gedacht werd: waar is de heer Bovens mee bezig? Hij had altijd een
warm hart voor de achtergedachte. Namens de commissie hartelijk dank voor het voorzitterschap
(applaus).
De voorzitter dankt aanwezigen voor alle beraadslagingen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit hij de
vergadering om 21.21 uur.
Verslag opgesteld door Marianne Jansen, Lothassa Secretarie, met behulp van geluidsopname.
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