Besluitenlijst Commissie Maatschappelijke Activiteiten (2012822)
Datum

23-11-2017

Tijd

19:30 - 22:50

Locatie

Huize Swaensteyn

Voorziter

H. Knoester

Secretaris

H.T.A.G. Gevers

Aanwezigen

H. Knoester
GBLV
(W.F. Steutel, R.C. van Wissen)
VVD (J. Brokke, G.H. Nijhof)
D66 (P. van Dolen, S. van de Griendt, H.J.M. Blanke)
CDA (A.P. Paardekooper, A.J. Kranenburg)
PvdA (D.A. Blokland, C.C. Altay)
GroenLinks (J. van Rossum)
CU-SGP (J.W. Rouwendal, C. Verschoor)
Fractie Hohage (--)

Afwezig met

S. Okcuoglu (GroenLinks), Ph. Van Veller (VVD), M. van der Houwen (VVD),

bericht van

Ph. Hohage (fractie Hohage)

verhindering
Namens het

Wethouder Kist, wethouder Stemerdink, wethouder Bremer

college

Kenmerk

Omschrijving

1

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Besluit
De commissie stemt in met het verzoek van het CDA om aan de agenda toe te
voegen als bespreekpunt 'de beantwoording van schriftelijke vragen CDA
inzake Woej'; het verzoek van de fractie PvdA om het raadsvoorstel
'verbeterpunten minimabeleid' over te hevelen naar de bespreekpunten; het
verzoek van de fractie CU-SGP om het raadsvoorstel 'regionale visie beschermd
wonen en maatschappelijke opvang' over te hevelen naar de bespreekpunten.
De agenda wordt vastgesteld conform.

Toelichting
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Okcuoglu (GroenLinks), de heer Van
Veller (VVD), de heer Van der Houwen (VVD) en mevrouw Hohage (fractie
Hohage) afwezig zijn met bericht van verhindering. Hij heet de heer Nijhof
(VVD) welkom die de heren Van Veller en Van der Houwen vervangt. De
voorzitter merkt op dat indien de vergadering vanavond niet kan worden
afgerond, de vergadering wordt voortgezet op woensdag 29 november a.s. Hij
spreekt de hoop uit dat dat niet nodig is.
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Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Besluit
--

Toelichting
M.b.t. niet geagendeerd onderwerp (initiatiefvoorstel Schakenbosch):
De heer van Ierland vraagt nogmaals aandacht voor zijn initiatiefvoorstel (een
buurthuis) en geeft aan dat een intentieovereenkomst met de
projectontwikkelaar in de maak is. Hij vraagt de gemeente tevens om
ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van een werk- leercentrum in het
buurthuis t.z.t.
M.b.t. agendapunt 10 (raadsbrief inzake tijdelijke huisvesting rugbyclub):
De heer Kolthof (voorzitter rugbyclub) geeft aan dat hij blij is dat zo
voortvarend aan de slag is gegaan met de opvolging van de motie voor
tijdelijke huisvesting van de rugbyclub. Hij merkt op dat een rugbyveld met
minimale afmetingen hier past en dat hij graag met de gemeente in gesprek
gaat over de invulling van de faciliteiten.
M.b.t. agendapunt 11 (raadsvoorstel inzake Kulturhus):
Mevrouw Von Eckardstein vraagt aandacht voor de slechte locatie waarin de
kinderen van de Maarten van der Velde school op dit moment zijn gehuisvest.
Nieuwbouw is noodzakelijk en uitstel is uiterst onwenselijk. Ook vanuit een
oogpunt van bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid is het belangrijk dat nu
voortgang wordt gemaakt met de bouw van het nieuwe Kulturhus. Ze nodigt de
raad uit om voor 12 december zelf een keer langs te komen om te kijken.
De heer Verburg (namens adviesraad Stompwijk) beklemtoont ook het belang
van het nieuwe Kulturhus . Hij maakt zich grote zorgen om de voortgang en
vraagt de raad nu daadwerkelijk over te gaan tot de bouw van het nieuwe
Kulturhus.
M.b.t. agendapunt 12 (raadsbrief inzake beantwoording vragen CDA inzake
Woej):
De heer Deijl (directeur bestuurder Woej) informeert de commissie over
hetgeen de afgelopen periode in gang is gezet bij Woej (meer
professionalisering, richting en structuur in de organisatie). Hij beaamt dat de
communicatie soms beter kan (hij werkt aan een verbetering) maar wijst ook
op hetgeen al is bereikt zoals de installatie van de vrijwilligersraad.
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Vragenuur.

Besluit
--

Toelichting
Van het vragenuur wordt geen gebruik gemaakt.
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HAMERSTUK: Besluitenlijst van de openbare vergadering commissie MA d.d. 12
okt. 2017 (1991055).

Besluit
De besluitenlijst wordt vastgesteld conform.
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HAMERSTUK: Toezeggingenlijst (november).

Besluit
De toezeggingenlijsten worden vastgesteld conform.
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HAMERSTUK: Terugkoppelingen werkgroepen.
Werkgroep Decentralisaties (3D).
Werkgroep Werkgelegenheid, Arbeidsmarkt en Economie.
Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een
terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.

Toelichting
Er is geen verzoek om overheveling ontvangen.
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HAMERSTUK: Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden.
Gemeenschappelijke Regeling DSW Rijswijk e.o.
Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10.
Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een
terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.

Toelichting
Er is geen verzoek om overheveling ontvangen.
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Vaststellen concept verordening Participatieraad
Leidschendam-Voorburg (1977811).

Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).
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HAMERSTUK: Raadsvoorstel: vaststellen wijziging van de Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning 2016 (1991631).

Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).
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Raadsbrief: Inhuizing rugby op Sportpark Westvliet (1987871). Raadsbrief:
tijdelijke huisvesting Voorburgse Rugbyclub bij de Star (2003775).

Besluit
De fracties D66, CDA, VVD en PvdA staan positief tegenover tijdelijke
huisvesting van de rugbyclub op de Star. De fracties GBLV, GroenLinks en CUSGP zijn hier geen voorstander van. Een meerderheid vraagt de wethouder
verdere stappen te zetten m.b.t. de tijdelijke huisvesting van de rugbyclub op
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de Star.
De raadsbrieven worden na bespreking voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Brokke (VVD), de heer Blokland (PvdA),
de heer Steutel (GBLV), de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Van Dolen
(D66), de heer Paardekooper (CDA) en wethouder Stemerdink.
Diverse commissieleden vragen om te blijven zoeken naar een structurele
duurzame oplossing voor de huisvesting van de rugbyclub naar de toekomst
toe. In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat
bij het zoeken naar een locatie is uitgegaan van minimale maten voor het
rugbyveld, dat het plaatsen van lichtmasten noodzakelijk is en dat ze in
gesprek gaat met de rugbyclub. Ze beklemtoont dat ze binnen het budget voor
sport geen ruimte heeft voor de financiering van de tijdelijke huisvesting.
Daarnaast merkt wethouder Stemerdink op dat ze op dit moment een lijst aan
het samenstellen is met alle wensen die vanuit de sportverenigingen zijn
aangegeven.
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Raadsvoorstel: Kulturhus, extra middelen om onvoorziene
marktomstandigheden op te vangen (1996087).

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen voor de
raad.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Van Dolen (D66), de heer Kranenburg
(CDA), de heer Rouwendal (CU-SGP), de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer
Steutel (GBLV), de heer Blokland (PvdA), de heer Nijhof (VVD) en wethouder
Bremer.
Diverse leden stellen vragen m.b.t. de stijging van de kosten en vragen waarom
deze voor rekening van de gemeente komen en niet voor rekening van de
aannemer. Daarnaast wil men weten of de kosten niet nog verder zullen
stijgen. In reactie op vragen en opmerkingen geeft wethouder Bremer
antwoord dat de stijging van de kosten door onvoorziene
marktomstandigheden komt (stijging van de prijzen); dat de stijging van de
kosten door een onafhankelijke partij is onderzocht; dat ze nu vooral kijkt naar
het belang dat gediend is met de bouw van het nieuwe Kulturhus; dat het
openbreken van het contract niet lukt (volgens de juristen van de gemeente);
dat wat haar betreft de extra bijdrage vanuit de gemeente € 560.000,- is; dat
Panta Rhei wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de situatie op de school
en dat wordt gekeken naar de toegankelijkheid voor brandweer en ambulance.
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Voorts geeft ze aan dat binnen de gemeente nu wordt gekeken naar alle
projecten die lopen of die staan ingepland en voor welke projecten ook
mogelijke tegenvallers te verwachten zijn als het gaat om stijgende tarieven.
Wethouder Bremer zegt toe:
- dat ze alle openstaande vragen die zijn gesteld schriftelijk zal beantwoorden
(o.a. m.b.t. social return on investment en besparingsmogelijkheden binnen
het project en de gevolgen hiervan).
11.a

Raadsvoorstel: Kulturhus, bekrachtigen geheimhouding DBFMO-contract en
geactualiseerde stichtingskostenberekening (2008034).

Besluit
--

Toelichting
Geen van de leden heeft verzocht om de geheime stukken te bespreken in een
besloten deel.
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Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Woej.

Besluit
De raadsbrief wordt na bespreking voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Paardekooper (CDA), de heer van
Rossum (GroenLinks), de heer Blanke (D66), de heer Steutel (GBLV) en
wethouder Kist.
Wethouder Kist zegt toe:
- na afloop van de vergadering in gesprek te gaan met het CDA (de heer
Paardekooper) over de wijze waarop de openstaande schriftelijke vragen
alsnog beantwoord kunnen worden.
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Raadsvoorstel: Gewijzigde GR GGD-VT Haaglanden en de gewijzigde begroting
GR GGD-VT Haaglanden (1991756).

Besluit
De commissie stemt in met de voorliggende zienswijze(brief) en deze kan in
concept alvast worden toegestuurd naar het Algemeen Bestuur (AB) van de
GGD Haaglanden.
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Verschoor (CU-SGP), de heer Blanke
(D66), de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Kranenburg (CDA) en
wethouder Kist.
In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Kist dat ervoor is

Pagina 6
gekozen om Veilig Thuis onder te brengen bij de GR GGD om meer grip te
hebben op de sturing en de taken.
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Raadsvoorstel: Regionale beleidsvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang (1987128).
De fractie CU-SGP heeft verzocht om overheveling van dit agendapunt (was een
hamerstuk) naar de bespreekpunten.

Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).
De fractie CU-SGP geeft aan voornemens te zijn te komen met een
stemverklaring m.b.t. dit agendapunt tijdens de raadsvergadering.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Verschoor (CU-SGP), de heer Steutel
(GBLV), de heer Paardekooper (CDA), de heer Van de Griendt (D66) en
wethouder Kist.
De heer Verschoor (CU-SGP) vraagt om het onderwerp (betaalbare
(beschermde) wooneenheden die nodig zijn door extramuralisering in de zorg)
een keer te agenderen voor de Werkgroep 3D.
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Raadsvoorstel: Tweede evaluatie van het Plan van Aanpak
Arbeidsmarktoffensief 2015-2018 (2002173).

Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk)

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer
Brokke (VVD), de heer Blokland (PvdA), de heer van de Griendt (D66), de heer
Kranenburg (CDA), de heer Steutel (GBLV) en wethouder Stemerdink.
In de commissie wordt o.a. aandacht gevraagd voor een structurele aanpak van
het verdeelmodel waardoor de gemeente een nadeelgemeente is, voor de
aanpak van jeugdwerkgelegenheid en de positie van 50-plussers op de
arbeidsmarkt. In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder
Stemerdink dat de kans 100% is dat de gemeente geld krijgt vanuit de
vangnetregeling op het moment dat de raad instemt met de maatregelen zoals
genoemd in het raadsvoorstel. Daarnaast geeft ze aan dat in december een
gesprek plaatsvindt bij de VNG en met het ministerie over het verdeelmodel en
dat in januari een stuk wordt toegestuurd m.b.t. de aanpak van
jeugdwerkloosheid.
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Raadsbrief: Halfjaarlijkse rapportage en financiële review DSW (1986824).

Besluit
De raadsbrief wordt na bespreking voor kennisgeving aangenomen.
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Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer
Nijhof (VVD), de heer Steutel (GBLV), de heer Blanke (D66), de heer
Paardekooper (CDA), de heer Blokland (PvdA) en wethouder Stemerdink.
In reactie op vragen en opmerkingen antwoordt wethouder Stemerdink dat de
begroting van de DSW Rijswijk e.o. bijna klaar is. Het Dagelijks Bestuur (DB)
stelt de begroting vast op 7 december a.s., daarna gaat de begroting naar het
college op 12 december a.s. en daarna naar de raad. Het stuk kan worden
besproken in de commissie MA van januari 2018.
Wethouder Stemerdink zegt toe:
- de suggestie van de heer Van Rossum (GroenLinks) mee te nemen om
duidelijk aan te geven waar de tekorten precies vandaan komen.
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Raadsvoorstel: Verbeterpunten minimabeleid (1977666).

Besluit
De commissie adviseert de raad te besluiten conform het voorstel (hamerstuk).

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Blokland (PvdA), de heer Steutel (GBLV),
de heer Blanke (D66), de heer Van Rossum (GroenLinks) en wethouder
Stemerdink.
Diverse commissieleden spreken hun waardering uit richting de wethouder
m.b.t. de verbeterpunten minimabeleid. In reactie op vragen en opmerkingen
antwoord de wethouder dat het gaat om structurele gelden en dat de
armoedeval bij haar bekend is. Er is nu eenmaal een grens gesteld en daar
moet ze zich aan houden (ook m.b.t. wie wel en niet in aanmerking komt voor
de Ooievaarspas).

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.50 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de Commissie Maatschappelijke Activiteiten op 11
januari 2018.
De voorzitter,

De secretaris,

Het geluidsverslag van deze vergadering is te zien via:
https://www.lv.nl/gemeenteraad

