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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter deelt mede dat de leden mevr. Woudstra (D66), mevr. Alberts (GL) en de heer
Keijzer (BvR) zich hebben afgemeld..
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 18, DE HEER KRUGER
(BVR)
BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD, ALS VOORZITTER DE HEER
VAN DER MEIJ EN ALS LEDEN DE HEER MAJJAOUI EN MEVROUW DE MOOIJ.
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De voorzitter geeft vervolgens het woord aan wethouder mevr. Borsboom (GL).
Zij stelt het volgende:
Geachte heer Bezuijen, beste Michel,
Geachte leden van de raad (van het mooie Rijswijk),
Bijna alweer tien jaar geleden is het dat ik besloot iets terug te willen doen
voor Rijswijk, de stad waarin ik geboren ben, onderwijs genoten heb. Sara net
vier en Lotte nog een baby, allebei opgegroeid met politiek. Voorde toekomst
van deze generatie wilde ik mij inzetten. lk ging als fractievoorzitter voor
Groenlinks de raad in, naast mijn baan in de handelsbevordering. Vier jaar later
wethouder, een functie die ik vijf jaar heb mogen vervullen en waarin Noura
geboren werd. lk heb ervan genoten! lk heb ontzettend veel geleerd- over
onderwerpen waar ik anders misschien niet eens mee in aanraking gekomen
zou zijn. Maar waar ik bovenal veel van genoten heb zijn alle mensen die ik
ontmoet heb. Die mij geïnspireerd hebben, mij hebben geroerd. Creatieve
mensen, mensen die altijd klaarstaan voor een ander, die willen bijdragen aan
een mooi, gezond en toekomstbestendig Rijswijk. En dat zijn er veel! Hierbij wil
ik mijn dank uitspreken aan alle Rijswijkse inwoners van wie ik het vertrouwen
gekregen heb, van wie ik een stem kreeg. Hoe bijzonder was de
verkiezingsuitslag vorig jaar voor Groenlinks in Rijswijk! Hoe trots was mijn
familie oak. Mijn vader, met wie ik altijd politieke discussies had, zei vlak
voordat hij eind vorig jaar overleed hoeveel zorgen hij zich maakte over de
wereld en hoe bijzonder hij het vond dat ik er op zo'n manier vorm aan wilde
geven.
Helaas was binnen een jaar de situatie volledig anders. De VVD stapte in
Rijswijk uit de coalitie vanwege de energievisie. De partij wilde tegen de
gemaakte coalitieafspraken in een adempauze, wachten tot de landelijke
klimaatdiscussie klaar was. De zittende minderheid, Groenlinks, D66 en Wij.
vonden echter dat er geen tegenstrijdigheid tussen de wens van de VVD en de
in energievisie beschreven aanpak zat en wilden de gemaakte beloftes aan de
inwoners en de verplichting aan het Rijk om zo'n visie op te leveren nakomen.
De gelden voor de plannen binnen de energievisie waren al bij de begroting
vastgesteld en de visie was vooral verkennen, heel voorzichtig aan en stap voor
stap in drie pilotwijken gaan bekijken wat daar mogelijkerwijs de beste
toepassingen zouden zijn. Voorde VVD was het blijkbaar toch een brug te ver.
Door het vertrek van de VVD uit het college bleef er een minderheidscoalitie
over. Beter voor Rijswijk kreeg nog diezelfde dag binnen het presidium de lead
in het formeren.
Nu het echter zover is dat er een nieuw akkoord ligt en vanavond ook de
wethouders geïnstalleerd zullen gaan worden, rest mij niets anders dan hierbij
mijn ontslagbrief aan te bieden. Deze fantastische baan had ik nooit kunnen
uitvoeren zonder alle ambtelijke ondersteuning, mijn adviseurs, en alle
organisaties buiten. lk dank allen hiervoor!
lk wens de nieuwe coalitie, de raad en bovenal Rijswijk alle goeds toe.
Marloes Borsboom-Turabaz
Vervolgens spreekt de burgemeester en voorzitter van de raad, de heer Bezuijen
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een dankwoord uit aan de vertrekkende wethouder mevr. Borsboom.
Beste Marloes,
Zojuist heb jij afscheid genomen van de gemeenteraad van Rijswijk. Abrupt en onverwacht.
In de afgelopen periode heb jij mogen ervaren dat er ook een schaduwzijde is aan het
werken in de politiek. Op deze manier afscheid nemen is gewoonweg - op zijn zachtst
gezegd - niet leuk.
Dat is ook de reden dat ik toch enkele woorden tot je wil richten. Precies 10 jaar geleden
werd jij actief voor Groenlinks Rijswijk. In eerste instantie als fractie-assistent van mei 2009
tot maart 2010. Na de verkiezingen van 2010 als raadslid en na de verkiezingen van 2014 als
wethouder. In die periode ben jij heel actief geweest: Marloes heeft zich altijd ingezet om
Rijswijk duurzamer en groener te maken Je stond bekend als de 'groene' wethouder. Haar
motto was dat Rijswijk groener en kleurrijker moest zijn. Daarbij had ze veel aandacht voor
de kwaliteit van het groen; biodiversiteit vond ze heel belangrijk. We zagen de afgelopen
jaren de groenstroken en middenbermen langs de wegen veranderen in kleurige stukken
natuur. Daarbij vond jij participatie van inwoners heel belangrijk. Je stimuleerde diverse
bewonersinitiatieven om buurten en straten groener te maken. Je wilde niet te veel in je
kamer zitten, maar het liefst was in de stad zijn, tussen de mensen. Heel blij was ze daarom
bijvoorbeeld ook met het initiatief van bewoners om Park Hofrust het renoveren. Een
initiatief door en voor bewoners.
Het voert te ver om al jouw prestaties aan te halen. lk wil hier enkele noemen. Operatie
Steenbreek was een van de opvallendste projecten waar jij je hard voor maakte: het
vergroenen van tuinen door stenen te vervangen door beplanting. Dit om wateroverlast en
hitte tegen te gaan, wat de leefomgeving sterk verbetert. Een ander wapenfeit was het
groene dak dat ze realiseerde voor de Ottoburg. Dit is zelfs het grootste hellende groen dak
van Europa.
Ook de eerste energiecoöperatie Zon op Rijswijk is het vermelden waard, een initiatief van
Rijswijkse inwoners die collectief energie opwekken met zonnepanelen. De gemeente stelde
het dak van de gemeentewerf hiervoor beschikbaar.
In het afgelopen jaar was je ook verantwoordelijk geworden voor Rijswijk-Buiten, de
duurzaamste wijk van Nederland. Daar had jij zichtbaar plezier in. Hoewel wij ook wel eens
moesten lachen als jij op foto's verscheen in hele grote laarzen en een te grote jas bij het
slaan van een eerste paal. Daarbij was de ontwikkeling van het Wilhelminapark tot een
stadspark een van jouw grote ambities. Hier zijn in jouw periode de eerste stappen in gezet.
De nieuwe inrichting van de natuurtuin is een van de eerste zichtbare resultaten.
En natuurlijk niet te vergeten cultuur en de aandacht voor jeugd. Onder jouw leiding kwam
de Rijswijkse Cultuurvisie tot stand met als resultaat dat er meer samenwerking en
vernieuwing ontstond in de Rijswijkse cultuurwereld. En als wethouder jeugdzorg heb jij aan
de wieg gestaan van de kinderrechtenambassadeurs die meedenken met de gemeente over
onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn.
Helaas gaan we nu afscheid van je nemen in de Rijswijkse politiek. Wat mij betreft zullen we
je gaan missen. Ongetwijfeld gaan wij elkaar tegenkomen hier in Rijswijk en dan hoop ik dat
je voor jezelf een mooie nieuwe uitdaging hebt gevonden.
2. Spreekrecht burgers
Geen sprekers hebben zich aangemeld.
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3. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
4. Coalitieakkoord Rijswijk 2019 – 2022
De voorzitter geeft het woord aan formateur de heer Eerdmans voor een toelichting op het proces
van de formatie van het nieuwe college.
De heer Eerdmans licht toe hoe het formatieproces is verlopen. De raad heeft de gelegenheid
hierop te reageren.
De voorzitter geeft allereerst het woord aan mevr. v.d. Kooij (GL). Mevr. v.d. Kooij (GL) houdt
het volgende betoog:
Voorzitter,
Namens GroenLinks zal ik spreken over het proces van de vorming van het nieuwe college en een
reactie geven op het coalitieakkoord.
Voordat ik begin, willen wij dhr. Eerdmans bedanken voor zijn inspanningen als formateur
gedurende de laatste drie weken van het proces.
Het zal niemand verbazen dat we teleurgesteld zijn in hoe het proces is gelopen. En zeker in het
eindresultaat. Maar, zoals verder ook zal blijken, zullen we Rijswijk en de politiek, constructief en
met een open blik blijven benaderen, want dat is de manier van politiek bedrijven waar GroenLinks
voor staat.
Als we het hebben over de totstandkoming van dit nieuwe college, heb ik de volgende
opmerkingen:
maar vooral naar de inwoners van Rijswijk. Van partijen die transparantie bij de totstandkoming
van het vorige college zo hebben benadrukt, hadden wij anders verwacht.
kunnen benaderen. Wanneer kunnen we het in het presidium toegezegde verslag van de
informateur verwachten?
betreurenswaardig. GroenLinks is één van de grote winnaars tijdens de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen, met een lijsttrekker die de meeste voorkeursstemmen ooit in Rijswijk
heeft gekregen. Waarom zijn wij er dan nauwelijks bij betrokken geweest?
e sommige partijen zo makkelijk
van opvatting veranderd zijn.
Deze manier van politiek bedrijven is niet waar GroenLinks voor staat. Wij staan voor een eerlijke
politiek, waarbij gekeken wordt naar de inhoud, vanuit een visie en niet naar personen.
Tegelijkertijd weten we ook dat het heel belangrijk is dat Rijswijk weer een college krijgt, want dit
proces heeft te lang geduurd. Veel besluitvorming is hierdoor uitgesteld.
En dan nu de inhoud, want dat is het belangrijkste.
GroenLinks maakt zich sterk voor een sociaal, groen en duurzaam Rijswijk.
Voor een sociaal Rijswijk waar iedereen erbij hoort en mee kan doen. Waar niemand hetzelfde is,
maar waar iedereen de ruimte krijgt en we naar elkaar luisteren. Waarbij we extra oog hebben voor
mensen die het wat minder hebben en mensen die het op ‘eigen kracht’ niet redden. GroenLinks
vindt het belangrijk dat deze mensen juist kansen krijgen. Niet pas in tweede instantie, zoals in het
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coalitieakkoord staat, maar direct, want we moeten er niet in eerste instantie vanuit gaan dat
iedereen zijn eigen problemen kan oplossen. Velen kunnen dat, maar sommigen niet.
Een Rijswijk waarin betrokkenheid niet wordt gezien om het draagvlak van plannen te vergroten,
zoals te lezen is in dit akkoord, maar om het echt samen te doen. Waarin dan bovendien ruimte
wordt gegeven aan mooie initiatieven vanuit de samenleving. In hoeverre is er eigenlijk ‘plaats voor
iedereen’ bijvoorbeeld in relatie tot het continueren van het contract met het huidige AZC als dat in
de toekomst nodig blijkt? En waarom wordt jeugdzorg niet in het akkoord genoemd, terwijl we aan
de vooravond staan van een compleet andere manier van bekostigen ervan? Ook zijn we
verbaasd dat er niets is vermeld over beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Verder zijn we benieuwd welke maatregelen worden genomen om kansarmen op de woningmarkt
te helpen.
GroenLinks staat voor een groen Rijswijk waar we groen zien als onmisbaar in het vergroten van
biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaatadaptatie. En niet, zoals in het coalitieakkoord staat, alleen in
dienst van de mens en recreatie. Ecologie moet het uitgangspunt zijn voor groenonderhoud, niet
een strak aangelegd gazon. Wat gaat er gebeuren om de biodiversiteit te vergroten?
Met grote verbazing lazen we in het akkoord dat het nieuwe college de Landgoederenzone inperkt
tot het gebied tussen de Rijswijkse Schouwburg en het Oude Stadhuis. Dat moet toch een
vergissing zijn, want de Landgoederenzone is een veel groter gebied en een belangrijk cultureel
erfgoed. Welke aandacht krijgt dat? En wat gaat het college doen met de rest van het cultureel
erfgoed in Rijswijk? GroenLinks is verbaasd dat dit nergens wordt genoemd.
Wij staan ook voor een duurzaam Rijswijk. Als het over het tegengaan van klimaatverandering
gaat is de tijd van achteroverleunen en afwachten voorbij. Voor ons is het belangrijk dat we meer
doen dan alleen voldoen aan de minimale wettelijke verplichtingen. In de afgelopen 30 jaar hebben
we wereldwijd de helft van alle CO2 uitgestoten uit onze hele geschiedenis en de komende 30 jaar
zullen beslissend zijn voor onze toekomst. Hoewel in de inleiding van het akkoord staat dat er
gebouwd gaat worden aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk, wordt het ons niet duidelijk
wat het plan is om een duurzaam Rijswijk te realiseren. Bijvoorbeeld:
nieuwe college doen om dit te bereiken en welk budget is daarvoor beschikbaar?
de slag gegaan wordt met de energietransitie.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wordt ermee bedoeld dat we dan nu net zo hard aan de
slag gaan als Delft en Den Haag?
worden
deze ondersteund?
zal hierop worden ingezet?
voor veel kansen op het gebied van werkgelegenheid. Hoe gaat het nieuwe college hierop
inspelen?
Kort willen we ook nog het volgende punt onder de aandacht brengen: handhaving. Dat
handhaving uit de portefeuille van de burgemeester is gehaald, is onverstandig. De burgemeester
kan namelijk met zowel politie als handhaving in zijn portefeuille beter de samenwerking tussen
beiden bevorderen en een goede scheiding van taken bewaken. Er staat bovendien wat
wonderlijks in het akkoord. Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
uitbuiting, mensenhandel en witwaspraktijken is iets voor de politie, niet, zoals vermeldt in het
akkoord, voor handhaving.
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Afsluitend: Als we naar het coalitieakkoord kijken, zien we een aantal onderwerpen en standpunten
waar GroenLinks achter staat. Maar het programma is wat ons betreft erg globaal. We missen
samenhang en essentie, maar erger nog, we missen visie en ambitie. Wat een gemis voor Rijswijk
en zijn inwoners. GroenLinks zal desondanks zoveel mogelijk op een constructieve wijze oppositie
voeren. Een oppositie voeren op inhoud met een lange termijn visie, die altijd het belang van de
inwoners, mens en dier, bovenaan stelt.
We wensen het nieuwe college veel succes en we wachten met belangstelling de concrete
voorstellen af.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Dolmans (D66).
De heer Dolmans (D66) stelt het volgende:
Voorzitter,
Allereerst dank aan de formateur, Joost Eerdmans, voor zijn inspanningen.
D66 Rijswijk is blij dat we tot een nieuwe coalitie samenstelling hebben kunnen komen.
Dat was op voorhand niet eenvoudig, vanwege de onderlinge verschillen tussen alle partijen.
Voor D66 zijn die verschillen niet verdwenen, maar we hebben uiteindelijk meer dan voldoende
basis gevonden in deze nieuwe samenstelling
D66 ziet veel van haar inhoudelijke standpunten terugkeren in het nieuwe coalitieakkoord.
Daarnaast willen we ook bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven nemen voor Rijswijk.
Een zwaarwegend punt voor D66 was dat de nieuwe coalitie wil staan voor tolerantie, inclusiviteit
en verbinding.
Er is daarnaast door alle partijen gezocht naar wat bindt in plaats van naar wat scheidt.
Vanuit het besef dat onze stad niet alleen gemaakt wordt vanuit het stadhuis maar ook vorm krijgt
in gesprek met de samenleving.
Met een gemeentebestuur de rol op zich neemt als ‘verbinder’.
Het is spannend om met deze vijf verschillende partijen een collegiaal bestuur te vormen.
Ik ben er van overtuigd dat dit kan slagen, met een open bestuursstijl waaraan ook de partijen die
geen wethouder leveren aan het College mee kunnen doen.
Daarop zullen we ook dit College beoordelen
Voor een open debat met elkaar; voor Rijswijk!
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Sleddering (VVD).
De heer Sleddering (VVD) houdt het volgende betoog:
Voorzitter,
Eindelijk, na tien weken is er weer een College. Het heeft lang geduurd, te lang!
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Maar laat ik beginnen om Larissa te bedanken voor de leiding bij dit moeizame en langdurige
proces van informatie en formatie, waarbij zij weken vooral via relatietherapie heeft gewerkt om als
eerste de blokkade van D66 om samen te werken met BvR op te heffen en ook om andere partijen
te betrekken bij dit proces. Of door tegen hen te zeggen dat samenwerking juist niet mogelijk was.
Dat soort gesprekken zijn makkelijk als het om de inhoud gaat, maar moeilijk als het gaat om
gevoelens, mentale blokkades en de angst voor politieke zelfmoord van sommige
fractievoorzitters. Ook is het niet eenvoudig als onderhandelaars zelf ambitie hebben om
wethouder te worden met een uitgesproken wens voor een portefeuille. En ook lastig bij situaties
dat bij het vormen van een meerderheidscollege met zes partijen het dan voor sommige partijen,
die eerst niet meer dan vier wethouders wilden, ineens ook geen probleem was om zes
wethouders te benoemen. Natuurlijk allemaal in het belang van Rijswijk. Kortom een hele klus voor
jou, Larissa. Bedankt daarvoor. Voor BvR ook veel succes met hun terechte plek in de coalitie als
grootse partij in onze stad en ik hoop echt dat jullie blijven staan voor zaken die Beter voor Rijswijk
zijn.
De VVD Rijswijk heeft op 4 februari zich bewust en na heel goed nadenken teruggetrokken uit de
coalitie met GroenLinks, WIJ. en D66. De VVD Rijswijk heeft dat gedaan op een manier waarop er
een College, weliswaar met een minderheid in de Raad, bleef bestaan. Hierdoor zou de stad niet
zonder bestuur zitten. Ook de toenmalige oppositiepartijen hebben geen poging gedaan om het
minderheidscollege weg te sturen. Het is dan ook buitengewoon teleurstellend dat de
overgebleven wethouders na het opstappen van de alom geprezen VVD-wethouder Van der Pol
hebben gemeend zichzelf demissionair te moeten verklaren en dus praktisch niets hebben gedaan
de afgelopen weken. Onder andere de agenda’s van de raadsvergaderingen waren daar een
droevig bewijs van. Ook tegen externen werd er gezegd dat de gemeentelijke organisatie op zijn
gat lag. Het stadhuis meldde bijvoorbeeld tegen een bedrijf dat een wethouder bij een activiteit
wilde uitnodigen dat er geen wethouders beschikbaar waren in verband met het opstappen van de
VVD… dit is echt bedroevend en onacceptabel.
Vanaf de eerste gesprekken na de breuk heeft de VVD Rijswijk gezegd dat wij niet in een college
zouden stappen met GroenLinks. Het was tenslotte die klimaatpartij die de aanleiding was voor de
VVD Rijswijk om er een punt achter te zetten. Maar ook zonder WIJ. omdat die partij met Groen
Links een blok vormde in het vorige college tegenover de VVD Rijswijk. Het was dus voor de VVD
Rijswijk óf een coalitie zonder die twee partijen óf in de oppositie. Geloofwaardigheid is een groot
goed en daar viel, en valt, wat de VVD Rijswijk betreft niet mee te sollen.
Zonder die twee partijen was er wel degelijk een meerderheidscollege mogelijk, maar daar wilde
D66 niet aan. Dit kostte ze overigens weken om, al draaiende, dat duidelijk te maken. Hun goed
recht, geen punt, maar het argument dat het College zonder een tweede linkse partij naast D66 te
rechts zou worden is natuurlijk een misser: traditioneel denken in links en rechts is wel erg 1966 en
bovendien een miskenning voor bijvoorbeeld een partij als het CDA.
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Het is nu dus een coalitie met WIJ. en dus zonder de VVD Rijswijk. En een College waarin een
wethouder van WIJ. zit met dezelfde portefeuille als in het vorige College. Een wethouder die
volgens het CDA vaak, en ik gebruik hun eigen woorden, een bestuurlijk onvermogen liet zien in
het afgelopen jaar en de bestuurlijk positie van Rijswijk bij stakeholders op het gebied van Verkeer
en Vervoer ernstige schade heeft toegebracht. Er komt ook een nieuwe wethouder namens GBR
die stelde dat de genoemde wethouder van WIJ. naast het veroorzaken van die bestuurlijke chaos,
ook nog eens twijfelachtig was omgegaan op het gebied van belangenverstrengeling en zijn
integriteit. Het zijn uw eigen woorden meneer Keus… My kingdom for a horse en alles voor een
wethouderspost. Met een portefeuille die nauwelijks recht doet aan uw wensen op het gebied van
stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling. Oké, u krijgt de Energietransitie, prima! U gooit nog
voor u benoemd was de energievisie van Groen Links in de prullenbak. Wij zijn benieuwd hoe uw
Collega’s van D66 en WIJ., die diezelfde energievisie steunde, op die uitspraak hebben
gereageerd. Maar ook Financiën, omdat niemand anders deze portefeuille wilde. Nee, het is
namelijk veel leuker om geld uit te delen dan het te bewaken! U krijgt er ook handhaving bij. Voor
de VVD Rijswijk een zeer onverstandig besluit om deze belangrijke taak uit de veilige en
deskundige handen van de burgemeester te halen. Welke argumentatie anders dan
portefeuillevulling zit hier achter?
Voor de VVD Rijswijk is de samenstelling van het College en de portefeuilleverdeling niet juist en
niet evenwichtig: met twee hele grote zware portefeuilles in handen van het, in de termen van D66,
'linkse' smaldeel van dit College. Dit kan alleen maar tot ellende gaan leiden. Waarom niet een
meer evenwichtige portefeuilleverdeling?
Laat ik nu overgaan naar het coalitieprogramma. Natuurlijk zal ik meteen toegeven dat daar niet
allemaal onverstandige dingen in staan en dat is ook logisch, want grote delen van de inhoud
komen uit de inbreng en afspraken die de VVD Rijswijk eerder had gemaakt in de eerste fase van
de formatie. Waarom het wiel opnieuw uitvinden zullen de partijen wel hebben gedacht. Wij nemen
dat maar op als een compliment.
Voor zover dat 100% VVD Rijswijk-punten zijn zullen wij de uitvoering daarvan steunen. Punten
die destijds tot stand zijn gekomen als compromis zullen wij niet automatisch steunen. Wij zullen
de VVD standpunten uit ons eigen programma als uitgangspositie nemen.
Ik ga hier niet in op alle punten uit het akkoord, we spreken elkaar bij de concrete raadsvoorstellen,
maar wil wel drie hoofdlijnen uit dit akkoord onder de aandacht brengen:
Ten eerste de financiële degelijkheid: ja er is weer een financieel kader dat wij goed herkennen uit
vorige periodes. Maar, de VVD Rijswijk heeft gemerkt en gezien dat twee van de nog zittende
wethouders, te kennen die van D66 en WIJ., daar in het vorige college en de afgelopen weken
heel luchtig mee omgaan. Ja, in het kader stond en staat dat er buffers moeten zijn en dat het
weerstandsvermogen uitstekend moet blijven, maar deze twee wethouders schamen zich er niet
voor om een tekort over 2018 bij de jeugdzorg niet te compenseren door bezuinigingen in het
zelfde programma en het tekort gewoon af te boeken van de reserves. Ook voor het lopende jaar
2019 is men niet van plan te bezuinigen op sociale zaken om de tekorten bij de Jeugdzorg op te
vangen. Ik hoop dat de andere wethouders en met name de wethouder Financiën er op toe zal
zien dat het financieel kader voortaan wel zal worden nageleefd. En mag ik hopen dat hij goed
uitzoekt waarom het ambtelijke piepsysteem voor aankomende tegenvallers zoals bij Jeugdzorg
niet heeft gewerkt om herhaling te voorkomen?
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Dan kom ik bij de zorgen van de VVD over de tweede hoofdlijn uit dit akkoord: heel erg veel
aandacht voor sociale zaken. Het kan niet op!
Als je het programma leest dan zie dat het knuffelen van bomen en insecten uit het vorige College
is ingeruild voor het knuffelen van de welzijn medewerkers en van mensen die het moeilijk hebben.
Belangrijk, zeker! Dat vindt ook de VVD Rijswijk, maar laten we wel de proporties in de gaten
houden. Het stapelen van mooie regelingen moet vermeden worden en werken na een uitkering
moet ook netto echt lonend zijn.
De derde hoofdlijn is: De boel op orde brengen! Prima dat vindt de VVD Rijswijk ook. Maar, kan
het iets concreter en meer 'Smart'? Ook het vorige College had dit als prioriteit, maar als Raad
hebben wij nooit iets van een voortgang gezien, ondanks onze vragen daarover. Kan de VVD
Rijswijk van dit College de toezegging krijgen dat 'de boel op orde' wordt vastgelegd in een
actieplan met meetbare doelen en jaarlijkse rapportages aan de Raad?
Tot slot voorzitter, er staat ook veel niet in het akkoord. Natuurlijk, ook ik lees dat het een
hoofdlijnenakkoord is. Maar een paar zaken valt de VVD Rijswijk wel op:
• Geen aparte aandacht meer voor de Prinses Beatrixlaan en ook geen start met een
bestemmingsreserve voor die Beatrixlaan. Komt dat omdat de heer Van Enk met vakantie was?
• Opeens aandacht voor de, overigens niet functionerende, milieuzones voor het vrachtvervoer.
Was de heer Kruger, een oud collega van mij uit het goederenvervoer, soms met de heer Van Enk
mee op vakantie?
• De bevindingen van de werkgroep bestuurlijk vernieuwing worden meegenomen, maar welke
bevindingen zijn dat? En worden die echt gedragen door alle coalitiepartijen, laat staan alle partijen
in de Raad?
• De cultuurvisie wordt uitgewerkt. Geldt dat ook voor de cultuurmakelaar of is die binnenkort zelf
uitgewerkt?
• Geen opmerkingen over maatwerkoplossingen in het openbaar vervoer met kleinschalig vervoer,
een punt waar de VVD Rijswijk al meerdere malen aandacht voor heeft gevraagd.
• En komt de wethouder Verkeer en Vervoer nu wel met een vereenvoudiging van het
parkeerregime door het terugbrengen van het aantal regelingen zoals door de meerderheid van de
Raad is gevraagd?
Het wordt een boeiende tijd in de raad met de VVD Rijswijk in de rol van oppositiepartij. Voor ons
een bewuste keuze en gelet op het coalitieakkoord en de samenstelling van het College kijken wij
er met genoegen naar uit.
Dank u wel Voorzitter.
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De voorzitter geeft het woord aan de heer Weterings (RB).
De heer Weterings (RB) stelt het volgende:
Voorzitter, dank u wel.
Goedenavond allemaal op deze ingelaste raadsvergadering op 18 april 2019.
Een speciale dag....
Mijn zoontje Vince is jarig vandaag , hij is 8 jaar oud geworden die schat.
Vince, pappa houdt van jou, en zal er alles aan doen om jou te beschermen in de samenleving, en
met team RijswijksBelang knokken voor jou, voor een schoon, leefbaar en vooral veilig Rijswijk.
Voorzitter,
Geduld is een schone zaak,
de afgelopen weken waren erg onstabiel.
Daar waar het zo’n 9 maanden geleden begon, werd er zelfs een Limburger ingevlogen, die de
eerste maanden in het donker de weg nauwelijks kon vinden, schijnt hij nu met regelmaat een
lichtje op Rijswijk, het gaat hem gelukkig steeds beter af.
Daar waar de VVD na een aantal knievallen zichzelf behoorlijk pijn had gedaan, was het voor
onze ( met een knipoog) Lorax genoeg.
Nadat Once-ler zijn verhaal had gedaan, begreep hij wat Lorax met "Unless" bedoelde: alles zal
bij het huidige blijven tenzij iemand zich inzet om verandering te brengen.
Het was genoeg geweest voorzitter, na het museum, de Beatrixlaan en nog wat “ gedoe” er om
heen was het klaar.
Daar ging het Rijswijks Vaasje, in gedachte hoorde ik Lorax nog roepen Caroline! waar ben
je....maar ook onze Rijswijkse Caroline had er vrede mee.
Maandag morgen 4 feb om 7.30 een dag die ik niet snel vergeten zal.....
Het was klaar, de druppel was de energie transitie, die in onze ogen ook niet realistisch
uitvoerbaar was op dat moment.
Voor RijswijksBelang als nieuwkomer met 2 dik verdiende zetels uit het niets had het niet
gehoeven, voor de partij in opmars die overigens altijd heeft gezegd niet weg te lopen voor een rol
in het college, was de uitdaging juist begonnen in de raad.
Toen begonnen de gesprekken, als 1 van de eerste partijen werd RijswijksBelang een paar uur
later nadat de VVD had aangegeven zich terug te trekken uit de coalitie , uitgenodigd op het
stadhuis.
Open en transparant zoals aangegeven met iedereen in gesprek te gaan begon het avontuur.....
Gesprekken met diverse partijen leverde vooral verbazing op.
Daar waar je verwacht door een verschil van gedachtegoed niet snel tot een goed inhoudelijk
gesprek te kunnen komen, werden we warm, hartelijk en toegankelijk ontvangen door GroenLinks,
WIJ. en D66...daar waar er vooral naar inzet, inhoud , prestatie en toekomstperspectief werd
gekeken.
Een doorstart had zo gemaakt kunnen worden.
RijswijksBelang zou volwaardig kunnen deelnemen aan het college.
Vereert en trots, dat was het eerste gevoel.
Toen volgde het eerste verkennende gesprek met beoogd wethouder mevrouw Bentvelzen van
Beter voor Rijswijk.
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In een plezierig onderhoud werden diverse opties tot deelname aan het college besproken , met
name als wethouder openbare ruimte, daar waar ook onze voorkeur ook naar uitging.
Waren we veeleisend voorzitter?
Nee, voor ons was een part time functie voldoende, daar namen we genoegen mee.
Ook daar was het eerste gesprek ook gewoon goed….
Daarop volgend hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden, zowel met BvR,VVD,CDA,GBR,
Als met Groen Links,WIJ,D66 en PVDA.
In tegenstelling tot het warme gevoel wat RijswijksBelang had overgehouden aan de gesprekken
met GroenLinks, WIJ,D66 verliep het met de partijen waarvan wij dachten meer op 1 lijn te zitten
qua gedachtengoed…… stroef, koud, kil en vooral zakelijk.
De partijen hadden een gedoogconstructie voor ogen, aangezien voor CDA en VVD Max 4
wethouders een gegeven was, was 4 echt de Max. 4 fulltime wethouders, geen ruimte voor een
halve en of een 5 é wethouder.
RijswijksBelang gaf aan op dat moment :
Meebesturen is beleid verdedigen, beleid maken, beleid bepalen.
Beperkt worden in de groei, in een constructie waar je als 1 van de winnaars van de verkiezingen
niet mag meedoen, maar aan de zijlijn mag gedogen aan een beleid , daar waar je niks van mag
vinden, 3 jaar opgesloten mag zitten in een constructie zonder perspectief, nee sorry, daar passen
we voor.
Toen RB de wedervraag stelde aan de andere partijen of zij zouden gaan gedogen in deze
constructie, bleef het akelig stil....
Hiermee waren de gesprekken, die RB met vol vertrouwen tegemoet zag, beëindigd.
De meest bizarre Indianen verhalen kwamen vervolgens ter spraken, over mij als persoon....
De burgemeester en ik hebben het daar persoonlijk nog over gehad, het schijnt soms bij de
politiek te horen , iemand die succesvol is, het succes niet gunnen, dan maar proberen met onzin
en leugens proberen af te remmen.
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, is dat niet gelukt. RijswijksBelang is succesvoller dan ooit, en
laten ons niet intimideren.
Het heeft ons juist extra motivatie gegeven, meer gedrevenheid!
We zullen er niet te lang over mokken, anders zouden we net zo goed kunnen aansluiten bij het
CDA, die hebben zelfs een speciale mok laten maken.....
Geduld is een schone zaak voorzitter,
Met 19 gerealiseerde speerpunten uit ons programma binnen 9 maanden na onze installatie in de
raad, hoef ik u niet te vertellen dat RijswijksBelang zich voor in de toekomst geen zorgen hoeft te
maken.
Met een explosieve groei aan leden en achterban kijkt ons team met veel plezier uit naar de
toekomst.
2022 ligt op de loer.
Ons team is gemotiveerd tot op het bot....
Geduld is een schone zaak voorzitter,
Het beoogde college, dat toch wel op een aparte manier uit de hoge hoed werd getoverd, staat
voor een aantal grote uitdagingen.
Op doctorandus niveau, vooral universitair mag men gaan nadenken over “simpele” oplossingen,
daar waar de samenleving zo naar snakt.
Het college werkprogramma met vooral veel onderzoeken, ziet onze fractie nog als een te
vrijblijvend mager iets van maar 15 kantjes.
Ondanks er ook ambities instaan die onze fractie van harte ondersteunt, zoals het algemeen
belang en de positie van minderheden en kwetsbare mensen te bewaken.
We missen bijv. al de VSO en BSO voor het speciale basis onderwijs....
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We houden Rijswijk veilig en leefbaar, we zorgen voor een doortastend handhavingsbeleid;
Dat gaat u niet lukken met het pappen en nathouden beleid, de afgelopen jaren zijn we allemaal
getuigen geweest, dat het met de knuffel methode, de aai over de bol niet werkt, het kost de
gemeente bakken vol met geld, tijd voor een nultolerantiebeleid (zero-tolerance)
Camera toezicht, Optreden, beboeten, handhaven, straffen, zo zou onze fractie het graag willen
zien.
Waarom geen gebruik maken van artikelen die daarvoor zijn gemaakt?
Artikel 2.77 in onze APV, die verwijst naar artikel 151c van de gemeente wet...camera toezicht op
openbare plaatsen , het mag gewoon!!
Dienders uit de praktijk, vragen om een aanvulling in de APV, een verbod op geprepareerde
tassen , dieren overlast, en vechten op straat, meedragen van inbrekersgereedschap/
inbrekerswerktuig
Nu komt het voor dat ze soms mensen die breekijzers, speciale schroevendraaiers of plastic
flippers bij zich hebben, moeten laten gaan.
Wie zijn wij in de raad om niet te luisteren naar onze dienders uit de praktijk?
Als agenten aangeven dit als een belemmering te zien in hun functioneren, wie zijn wij om hier niet
naar de luisteren?
Onze fractie ziet graag deze aanvulling snel verschijnen in de Rijswijkse APV.
Ook graag zouden wij graag de evaluatie gesprekken tussen de dienders en het bestuur van
Rijswijk willen verhogen naar bv 1 keer per kwartaal.
“Uiteindelijk zijn het de mensen uit de praktijk die ervaren hoe het werkt”.
Veel aandacht voor jongeren in hoofdlijnen akkoord prima.
RijswijksBelang mist een zeer belangrijke doelgroep :
Ouderen.
Rijswijk vergrijst, veel ouderen komen aandacht te kort, ( praat ik niet eens over eenzaamheid, wat
u kort benoemd in het programma ,
Ons team bedoelt ouderen, ouderen die niet kunnen meekomen met de snel groeiende digitale
wereld, met alleen het Inloopspreekuur in Wijkcentrum Stervoorde op de maandag doet u in onze
ogen deze ouderen tekort en staan deze ouderen dinsdag t/m zondag in de kou.
Wordt het niet eens tijd voor een Ouderenloket voorzitter!? daar waar onze oudere inwoners met
vragen 5 dagen per week terecht kunnen?
Vervoer:
Ervan uitgaande dat uw ook de strijd voorzet voor de ruim 4000 inwoners uit de Muziekbuurt om
daar bus 23 weer terug te laten keren.... kan er nog steeds niet over uit, wat een schande is dit
zeg.
Ouderen, minder valide en invalide mensen afgesloten van het openbaar vervoer, zitten nu
gekluisterd aan huis.
Chauffeurs die nu tussen de 2 a 5 minuten stilstaan op Station Rijswijk, boekje en of krantje erbij
pakken….. de tijdwinst die zogenaamd bespaard zou worden spenderen de chauffeurs nu op het
station.
Echt een schande.
De basis
We brengen eerst de basis op orde!
We werken voortvarend achterstanden weg met betrekking tot de infrastructuur en het groen in de
openbare ruimte.
pagina 12 van 25
13-5-2019 16:24

Niet Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 18 APRIL 2019
om 20.00 uur.
Wanneer gaat u daar mee beginnen?, of gaat u onderzoeken wanneer u hiermee gaat beginnen?
We houden de financiën op orde....
( u begint met 4,1 miljoen saldo negatief ) zojuist vorige week naar buiten gebracht.
Heeft de cursus calculeren/ begroten inmiddels al plaatsgevonden, voor ambtenaren die
voorganger Jorke van der Pol had ingezet? Nadat er toch wel een aantal nadelige berekeningen
hadden plaatsgevonden die opliepen in de Miljoenen? Doel op de nieuwe sportzaal die ruim 4
miljoen hoger uit is gevallen dan was begroot….
Ook extra tonnen voor de Generaal Spoorlaan, daar waar een aannemer tientallen duizenden
euro’s extra vroeg voor opslag van materialen.
Integriteit
Bewaken van onze integriteit is een continu proces……!
Succes ermee, blijf erover waken...
In uw hoofdlijnen akkoord:
We willen meer inzetten op het welzijn van inwoners. Daarbij geldt dat het voorkomen van
problemen beter is dan genezen. De gemeente neemt daarom een regierol hierin.
Omdat (sport)clubs en verenigingen een belangrijk onderdeel zijn van het welzijn van inwoners
ondersteunen we ze vanuit de gemeente.
Wil u meegeven met alleen een brief of mailtje na een betalingsachterstand of niet nagekomen
betalingsregeling gaat u het niet redden.
Wat RijswijksBelang betreft meer aandacht voor sportverenigingen in het algemeen. Meer bezoek,
met regelmaat contact.
Kadernota sport uitbreiden met meer aandacht voor invalide en mindervalide sporters.
Met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en werkgevers is een Lokaal Sociaal Akkoord
gesloten. Blijf dit akkoord ook warm houden....draag deze dragers op handen.
Armoedebestrijding
Als je op of onder het bestaansminimum leeft, niet kunt werken of financiële problemen hebt dan
krijg je extra ondersteuning van de gemeente. Vooral kinderen die in armoede opgroeien
verdienen die steun.
We willen de kind regelingen die de gemeente Rijswijk heeft voortzetten. Kinderen moeten de kans
krijgen om op te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners. Meedoen op school en in de
samenleving is daarvoor essentieel. De gemeente springt bij als dat in het geding komt...
Probeer het ook eens bij de wortels aan te pakken, meer controle , ( sociaal contact) in het begin
stadium.
Cultuur
In uw akkoord: Cultuur draagt bij aan het welbevinden van onze inwoners en de economische
groei.
Onze fractie mist het waken over het cultureel erfgoed.
Het bewaken van het Nederlands cultureel erfgoed: Sinterklaas met kindervriend Zwarte Piet, 1e
en 2e Kerstdag, Hemelvaart, Pinksteren, Pasen, 4 mei dodenherdenking: herdenking van
slachtoffers die voor onze vrijheid hebben gevochten in de 2e wereld oorlog 1940-1945 en 5 mei
Bevrijdingsdag, bevrijding van de Duitse bezetting, 1940-1945.
Helemaal niks hierover in het akkoord.
Subsidies
We zetten het lopende proces rondom de subsidieverordening voort.
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Onze fractie kijkt uit naar de herijking, zodat ook nieuwe verenigingen aanspraak kunnen maken
op deze regelingen. Nieuwe verenigingen/ ondernemers ook verwittigen van de mogelijkheden...
Statushouders
We onderzoeken alternatieven om te voldoen aan de huisvestingsopgave van statushouders.
Aantal gemiste kansen, zelfs op de miljoenen waar je als gemeente tot januari 2019 aanspraak op
kon maken voor de alternatieven via het rijk, zijn volledig genegeerd, stel je voor dat het extra inzet
had gekost voor de ambtenaren…om hier werk van te maken… Gemiste kans....
Onze fractie weet welke alternatieven er zijn, we wachten waarmee u komt.
En dan als laatste :
Het Asielzoekerscentrum ( AZC)
Wat betreft het asielzoekerscentrum zullen we het COA houden aan de gemaakte afspraken
gericht op de veiligheid van de bewoners van het AZC, de vrijwilligers, medewerkers en de
omgeving. Een belangrijk aandachtspunt is dat er voldoende capaciteit is, onder andere van politie
om eventuele ongeregeldheden tegen te gaan.
Er is geen voldoende capaciteit!
Bij de rellen op de kermis kon er niet ingegrepen worden, ook bij de signalering van illegaal vuil
dumpen was men te druk en onderbezet om te komen.
Zelfs bij navraag vandaag is er bevestigd dat er nog aan een tekort / onderbezetting is bij de
politie Haaglanden, daar waar Rijswijk ook onder valt.
Aantal diefstallen en geweldsincidenten rond het asielzoekerscentrum in Rijswijk zijn toegenomen.
Het niet alleen om méér incidenten betreft , ze zijn ook ernstiger: diefstal, mishandeling, openlijke
geweldpleging, ruzie, huisvredebreuk, intimidatie, bedreiging.
De overeenkomst met het COA zit erop,
Rijswijk heeft zich netjes aan gehouden.
De afgesproken 3 jaar met het COA zitten erop. Laat andere gemeentes zich nu maar inzetten.
We moeten nu kiezen voor de veiligheid van onze inwoners.
Onze fractie zal daarom een motie indienen om de overeenkomst van 3 jaar te beëindigen en niet
stilzwijgend te verlengen met 2 jaar.
Nee niet vanavond voorzitter, daar is het de avond niet voor, maar de eerst volgende
raadsvergadering op 21 mei....
Geduld is tenslotte een schone zaak....
Team RijswijksBelang wenst het beoogde college veel wijsheid toe.
De voorzitter geeft het woord aan mevr. De Man (OR).
Mevr. de Man (OR) stelt het volgende:
Voor ons ligt het nieuwe coalitieakkoord. Een akkoord wat gemaakt is door partijen uit alle hoeken.
Een breed gedragen college, zoals het een aantal keer is genoemd. Een verassende combinatie,
gezien uitspraken jegens BVR van D66 vorig jaar, maar een blije verassing omdat dit betekent dat
deze partijen buiten hun persoonlijke gevoelens om zijn gegaan om de samenwerking aan te gaan
voor onze stad.
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Dat dit alles zo bij elkaar is gekomen, hebben we eigenlijk te danken aan de VVD, die 2 maanden
geleden uit het college stapte. Hier willen we de VVD voor bedanken, deze keuze maakte namelijk
de weg vrij voor een nieuw college. Een college zonder GroenLinks, de partij die miljoenen wil
investeren in kunst en groene daken en de partij die de energietransitie kosten wat het kost door
wilde drukken.
Maar, genoeg over het verleden, dit is het moment om naar de toekomst te kijken, naar het nieuwe
college en wat zij willen doen voor Rijswijk. Onafhankelijk Rijswijk heeft het coalitieakkoord
bekeken en we zagen een aantal overeenkomsten met ons partijprogramma, daar zijn we
natuurlijk erg blij mee! Wel hebben we nog een aantal vragen, opmerkingen en toevoegingen:
- We zien in het akkoord niet terug hoe het college de tekorten op het sociaaldomein gaat
aanpakken. Hier zijn we toch wel benieuwd naar?
- We zien ook niets terug over het sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan. Het bord
wat op de locatie stond is zelfs weg. Kan het college uitleggen waarom dit niet wordt
genoemd in het akkoord en waarom het bord van zijn locatie is verdwenen?
- Hoe gaat dit college verder met het traject Huis van de Stad? Zo’n anderhalve week
geleden presenteerde Onafhankelijk Rijswijk namelijk een alternatief met informatie waaruit
blijkt dat er nooit een sluitende businesscase is geweest voor plan wat er nu ligt, dit omdat
niet alle informatie en opties zijn meegenomen. Onafhankelijk Rijswijk wil dat dit college
beide plannen onderzoekt, met markconforme prijzen, alle financiële perikelen en
genoemde opties en dit deelt met Rijswijk en haar raad. Alleen dan kunnen we de plannen
integraal, financieel en op inhoud beoordelen!
- Onafhankelijk Rijswijk is blij dat dit college de basis op orde wil brengen. Maar alstublieft,
voeg de daad bij het woord. Het vorige college noemde dit ook als “ambitie” maar daar is
niet veel van terecht gekomen.
- We lazen dat het college de mogelijkheden voor een terrasvoorziening voor het Museum
Rijswijk wil onderzoeken, samen met de winkeliers. Onafhankelijk Rijswijk is blij dat het
college dit samen met de winkeliers wil doen. Maar college, pas op dat het niet alsnog een
gesubsidieerde horeca-instelling wordt! We mogen geen oneerlijke concurrentie
ondersteunen! Daarnaast vinden we het nog altijd belachelijk dat jonge ondernemers zijn
weggestuurd omdat er geen horeca meer bij mocht in de Herenstraat en we nu wel bereid
zijn om de regels te buigen voor een noodlijdend museum.
- We zijn blij dat het proces voor de subsidieverordening wordt doorgezet. We zullen dit
nauwlettend blijven volgen en hopen van harte dat dit zal leiden tot een correcte en meer
gevarieerde verdeling van de subsidies. Uiteraard in combinatie met een verantwoording
van de subsidiegelden.
- In het akkoord is te lezen dat het college de Plaspoelpolder wil aanpakken door o.a.
leegstaande kantoorgebouwen te transformeren naar werklocaties, maar ook naar hotels
en woningen. Hier staan we niet per se negatief tegenover, maar college blijf scherp en
zorg ervoor dat dergelijke transformaties de aanwezigheid of ontwikkeling van bestaande of
nieuwe werkgelegenheden niet in gevaar brengt. Eenmaal een woning of hotel, is er geen
kantoorruimte meer.
- Nu de partijen er toch voor hebben gekozen om met 5 wethouders aan de slag te gaan,
verwacht Onafhankelijk Rijswijk natuurlijk wel de excellente en meetbare dienstverlening
die daarbij hoort?

pagina 15 van 25
13-5-2019 16:24

Niet Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 18 APRIL 2019
om 20.00 uur.

-

Wat betreft het parkeren zijn we natuurlijk blij dat dit college het parkeerbeleid wil
vereenvoudigen en de kosten laag wil houden. Echter staan wij sceptisch tegenover
“overschotten bewaren om tarieven laag te houden”. Onafhankelijk Rijswijk heeft altijd
gezegd dat het parkeren geen melkkoe mag zijn. We pleiten daarom wederom voor een
kostendekkende parkeervergunning voor Rijswijk en de overschotten die dan wel niet
ontstaan door verdiensten van parkeermeters en/of boetes, moeten terugvloeien naar de
burger d.m.v. betere parkeervoorzieningen en een betere infrastructuur.

Voorzitter voor ik ga afsluiten wil ik eerst nog de nieuwe coalitie en met name de nieuwe
wethouders ontzettend veel succes wensen met de enorme taak die jullie op jullie hebben
genomen. Onafhankelijk Rijswijk kijkt uit naar de ontwikkelingen en samenwerkingen tussen raad
en college maar ook coalitie en oppositie. Laat deze nieuwe periode in het teken staan van
samenwerkingen, wars van persoonlijke rancunes en puur op de inhoud zodat we er samen iets
van kunnen maken voor ons mooie Rijswijk. Dank u wel.
De voorzitter geeft het woord vervolgens aan mevr. Pelzer (WIJ.)
Voorzitter,
Toen Wij. elf maanden geleden toetrad als nieuwe lokale partij tot een nieuwe coalitie stapten wij
er in voor de volledige zittingsperiode van deze gemeenteraad. En alhoewel terugkijken in politiek
vaak gevaarlijk is, omdat iedereen zijn eigen versie van de waarheid heeft (en sommigen van ons
daarbij ook nog de nodige verwijten) wil ik wel terugkijken.
Niet om ‘de waarheid’ van Wij. Rijswijk te verkondigen, maar om 2 mensen te danken, die zich in
hun overtuiging naar eer en geweten hebben ingezet voor een beter en mooier Rijswijk en nu
verloren zijn gegaan voor het lokale bestuur van onze stad. Jorke van der Pol en Marloes
Borsboom zijn afgezwaaid. Jorke na een kleine 9 maanden als wethouder Sociaal Domein en
Financiën en Marloes Borsboom na ruim 9 jaar. Eerst als raadslid en de laatste 5 jaren als
wethouder.
Beiden hebben zich bevlogen en betrokken getoond bij onze stad. Jorke in de wens om verschillen
te overbruggen en ruimte te bieden voor de initiatieven van anderen. Marloes in de wil om Rijswijk
en de Rijswijkers duurzamer te laten denken en doen, met meer zorg voor onze mooie stad met
haar groen en al haar natuurlijke kracht. Beiden begonnen niet aan de klus om hem voor het eigen
gevoel niet af te maken. En iedereen die met politiek te maken heeft zal zeggen “Tja, dit hoort
erbij. Daar moet je maar tegen kunnen”. Maar voorzitter, ik zeg u, als het pijn doet aan hun kant
dan voel ik die ook. Los van elke politieke wet die anders zegt. Maar gewoon als mens.
Wij. Rijswijk wil voordat ze dan ook overgaat naar het coalitieakkoord en de actuele politiek in alle
oprechtheid beide oud-wethouders danken voor hun inzet voor onze stad. We hebben de
samenwerking als prettig ervaren en wij zagen en waarderen hun ambitie om ons geliefde Rijswijk
een stukje mooier te maken.
Dan nu over naar het voorliggende coalitie akkoord:
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Nadat de VVD zich op 4 februari terugtrok uit het college en Larissa Bentvelzen de opdracht vanuit
het presidium kreeg een nieuw college te formeren, heeft Wij. Rijswijk zich voorbereid op een rol in
de oppositie. Alle signalen wezen erop dat er snel een college van een andere signatuur zou
aantreden. Maar naarmate de tijd vorderde werd het steeds onduidelijker of en op welke manier
een nieuw meerderheidscollege gevormd zou worden. Wij. vond en vindt dat de stad gediend is bij
een college dat kan rekenen op de meerderheid in onze gemeenteraad. Niet in de laatste plaats
omdat een minderheid, niet door een minderheid te vervangen hoeft te worden.
Op vrijdag .22 maart is Wij. voor het eerst door de informateur gevraagd om na te denken over
deelname aan een college van de samenstelling zoals deze vanavond wordt geïnstalleerd. Zoals
we recent vaker hebben gezegd staat Wij. voor verbinding, binnen de raad en met de stad. We
willen bruggen bouwen en verschillen overbruggen. Om die reden hebben we aan de
onderhandelingstafel plaats genomen.
Wel had Wij. daarbij na de gebeurtenissen in de weken daarvoor een paar sterke wensen,
waarvan de belangrijkste was dat er een externe formateur moest komen die met alle partijen in de
raad moest spreken over alle zaken aangaande het informatie- en formatieproces. Ook moest er
ruimte zijn om onder begeleiding van de extern formateur te werken aan het herstel van
vertrouwen tussen de fracties.
Wij. Rijswijk was blij met het aantrekken van Joost Eerdmans als extern formateur en kon
instemmen met de opdracht die voor hem geformuleerd was, waarin deze wensen waren
opgenomen.
Dat we vanavond een college hebben geïnstalleerd betekent ook dat die wensen een goed gevolg
hebben gehad.
Wij. heeft bij kunnen dragen aan een coalitieakkoord vanuit ons verkiezingsprogramma de Wij.stadsallianties. Daarin zit het DNA van onze beweging en dat DNA moet in een college waar Wij.
Rijswijk onderdeel van is terugkomen. Het DNA laat zich het beste definiëren dat een gemeente
vooral ruimte geeft aan inwoners die op een positieve manier Rijswijk een stukje mooier willen
maken. De bestuursstijl die het nieuwe bestuur voorstaat, past ook goed bij Wij.: een open
bestuursstijl waarbij de raad vooraf betrokken wordt om kaders te stellen op basis van
transparante informatie. Daarbij is het betrekken van inwoners op professionele wijze voor ons van
groot belang. Die ruimte komt al terug in het motto van het collegeakkoord. 'samen bouwen aan
een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk' . Wat Wij. Rijswijk betreft bouwen we als raad ook samen,
samen met elkaar en samen met de stad. Volgens ons is dit akkoord daartoe een uitstekende
basis. De komende 3 jaar moeten deze intenties worden omgezet in daden. We zien er naar uit!
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kooy (PvdA)
De heer Kooy (PvdA) stelt het volgende:
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De nieuwe coalitie is een samenvoeging van deels het oude college en deels oude oppositie.
Harde woorden en standpunten zijn in het verleden uitgesproken en wij zijn benieuwd hoe dit zich
verenigd heeft in de laatste onderhandelingen. Er liggen namelijk nog een aantal uitdagende
problemen op de plank. Wat is het standpunt van het nieuwe College inzake de Beatrixlaan, Huis
van de Stad en de toekomst van het AZC? Wij vragen van het college o.a. hierover degelijke en
gedragen voorstellen waaruit blijkt dat deze meningsverschillen uit het verleden uitgesproken zijn
en er een consensus is gevonden.
Wij lezen in het akkoord dat men betrokkenheid van de inwoners van Rijswijk wil, maar het is
onduidelijk hoe men dit wil gaan doen. Er wordt verwezen naar de bevindingen van de werkgroep
“bestuurlijke vernieuwing”, maar deze werkgroep is nog nauwelijks uit de startblokken gekomen.
Onduidelijk is ook nog hoe men de andere partijen uit de samenleving wil betrekken bij
besluitvorming. Kunnen we hier toelichting op krijgen.
De verdeling van wethouders portefeuilles roept bij ons nog wat vragentekens op. Bij de verdeling
van taken worden andere namen gebruikt zonder duidelijke invulling of toelichting. Ook
Handhaving is politiek geworden zonder nadere uitleg. Als wij als raadsleden hier geen helderheid
over hebben, hoe weten inwoners, die willen participeren, de juiste wethouder aan te spreken?
Kortom kan het college een duidelijkere invulling geven op de inhoud van de portefeuilles bij alle
wethouders?
De Rijswijkse PvdA zal zich in blijven zetten op Wonen, Werken en Welzijn. Voor nu en de
toekomst. We zullen voorstellen van het college daarop blijven beoordelen en zelf ook met
voorstellen komen. Daarbij zullen we ook op zoek gaan naar breed draagvlak binnen de raad.
De Rijswijkse PvdA wil een socialer Rijswijk door onder andere:
 gelijke kansen op de woningmarkt doormiddel van het bouwen van woningen naar behoefte
die voortkomt uit de eerder toegezegde woningmonitor,
 begeleiding naar passend werk, waaronder deelname van groepen die echt begeleiding
nodig hebben om actief mee te doen op de arbeidsmarkt of anderszins
 voldoende passende onderwijsplekken en een oplossingsgerichte aanpak bij thuiszitters,
 armoedebestrijding en een integrale aanpak die op preventie is gericht met name bij
kinderen.
 En jeugdhulpverlening waarin de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterkt
moet worden en gericht op de hulpvraag.
In afwachting van een collegewerkprogramma gaan we graag met het nieuwe college gesprek
over deze en andere zaken. We hopen, waar mogelijk gezamenlijk, onze en uw ambities in de
komende tijd te realiseren.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Meij (GBR).
De heer Van der Meij (GBR) stelt dat GBR constructief en positief heeft meegedacht bij de
totstandkoming van dit college en bereid is om verantwoordelijkheid te dragen. Dat in een transitie
en transformatie fase waarin Rijswijk zich bevindt in een belangrijke regio. We moeten als stad
daarin de regie houden. Alle gesprekken die we met Larissa Bentvelzen hebben gevoerd waren
positief en constructief. We hebben met elkaar veel tijd gespendeerd aan de onderlinge
verhoudingen, de samenstelling van dit college en het team. Respect voor het engelengeduld van
Larissa Bentvelzen van BvR.
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GBR herkent zich dan ook in het Coalitieakkoord en in de bestuursstijl die gevoerd gaat worden.
Laagdrempelig, open en transparant en op inhoud beoordelen. Initiatieven moeten worden
gehoord, waarbij nee ook een antwoord is, mist goed gemotiveerd. Goed dat het beleid dat reeds
in het college van 2014-2018 is ingezet wordt voortgezet. Beleid dat nu zoals de VVD ook zegt
moet worden uitgevoerd om achterstalligheid te voorkomen. De transformatie van het Sociaal
Domein zien we terug , beleid ten aanzien van de Bogaard en de Plaspoelpolder moet met de
partners worden opgepakt. De menselijke maat binnen het Sociaal Domein is belangrijk en we zien
het Huis van de Stad prominent terug in het Akkoord en moeten ervoor zorgen dat het raadsbesluit
van 2017 wordt uitgevoerd.
Met de verkregen portefeuille zijn we blij. Financiën, waarbij we een degelijk financieel kader gaan
uitvoeren. We gaan aan de slag met de energietransitie. Pragmatisch, realistisch en met een
draagvlak onder de inwoners van Rijswijk. Wat betreft het onderdeel handhaving is het
beleidsmatige onderdeel hiervan aan de portefeuille van Jeffrey Keus toegevoegd. Het gaat om de
relatie van het fysieke en sociale domein. De uitvoering van handhaving blijft bij de burgemeester.
Namens GBR wensen we het college en de beoogd wethouder Keus veel succes toe de komende
drie jaar.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Enk (CDA).
De heer Van Enk (CDA) dankt ook namens het CDA de heer Eerdmans en Larissa Bentvelzen
voor de inzet en Larissa vooral voor haar doorzettingsvermogen om deze coalitie tot stand te
brengen.
Natuurlijk het duurde lang. We hebben ook kunnen constateren dat in dit akkoord geen enorme
koerswijzigingen te zien zijn. De uitslag van de afgelopen verkiezingen leidden tot een verdeelde
raad van maar liefst 10 partijen in de raad. Dan krijg je slechts kleine meerderheden en dan
hebben we ook nog te maken dat partijen elkaar uitsluiten. Uiteindelijk blijkt in de
onderhandelingen dat de verschillen wel meevallen en dat het juist gaat om goed beleid neer te
zetten in de gemeente Rijswijk.
Het was voor ons logisch dat op grond van de verkiezingsuitslag BvR de lead nam bij de tot stand
brenging van een nieuw college. Het CDA is dit keer wat minder bescheiden geweest dan de
vorige keer en heeft een actieve rol gespeeld. Voor het CDA is juist de bestuursstijl een erg
belangrijk punt geweest in de onderhandelingen, want dat was eigenlijk wel de achilleshiel van het
vorige college. Het is een akkoord van vijf partijen op hoofdlijnen geworden. Het CDA hecht aan
een eendrachtige samenwerking tussen de wethouders in dit college en verwacht hieruit degelijke
voorstellen. We hechten ook aan besluitvorming in de raad op basis van een breed draagvlak. Het
beleid moet niet tot het eind toe uit onderhandeld worden binnen het college, maar de voorkeur
gaat uit naar een open debat in forum en raad. Uiteindelijk om te streven naar een zo groot
mogelijke meerderheid in de raad.
De wethouder moet een luisterend oor hebben en zo kan democratie het best tot z’n recht komen.
Dat vindt het CDA.
Wat betreft de inhoud van het akkoord is het belangrijk dat de basis weer op orde komt, want dat is
nog niet af. Verder goed dat er aandacht is voor straatverlichting en de openbare ruimte. Wat
ruimtelijk beleid betreft moeten we als Rijswijk onze regionale positie verstreken. Ten aanzien van
de Beatrixlaan hebben we als raad unaniem een motie overgenomen, maar er zijn ook
ontwikkelingen die nader aandacht vragen en we moeten investeren in overleg in de regio. De
burgemeester kan daarin ook een actieve belangrijke rol vervullen.
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Aangaande het parkeerbeleid moeten we het systeem van de zones opnieuw tegen het licht gaan
houden: simpel en goedkoop. Milieubeleid: daarin is het nodig om stappen te zetten en wat
energietransitie betreft moet het gaan om concrete haalbare plannen.
Huis van de Stad: het moet niet gaan om een dichtgetimmerd verhaal en niet tegen elke prijs. Het
moet gaan om een gedegen voorstel met mogelijke alternatieve opties, zodat we niet in een
financiële fuik belanden. Op sociaal terrein moet de zorg toegankelijk en laagdrempelig zijn,
moeten we bureaucratie tegengaan, bestrijden we eenzaamheid en hebben we aandacht voor o.a.
welzijn, de mantelzorgers en vrijwilligers. Met Johanna Besteman hebben we daarvoor een goede
wethouder en we wensen dit college in de komende periode veel succes toe.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kruger (BvR).
Graag zou ik hier vanavond willen staan als deejay.
Heb namelijk een drietal nummers in mijn hoofd die een belangrijke rol hebben gespeeld in de
formatie van het College dat vanavond is geïnstalleerd.
Het is het nummer “the long and winding road”een bijna 50 jaar oud nummer van de Beatles.
Er zullen weinigen zijn in de Raad die dit nummer kennen. Wellicht is alleen Coen Sleddering in
staat het nummer mee te zingen.
Het is namelijk de weg die Larissa Bentvelzen moest ingaan toen zij de lead nam om een nieuw
College te vormen.
Op 4 februari stapte de VVD uit het College uit onvrede op de wijze waarop Rijswijk de
klimaatmaatregelen had willen uitvoeren. Daar is genoeg over gezegd, dus ik hier niet op in.
Het was dus een lange en bochtige weg die de altijd energieke Larissa moest begaan.
Het tweede nummer dat in deze periode veelvuldig in mijn hoofd zat was “duurt te lang” van
Davina Michelle. Ook voor de jongeren in de Raad bekend
Inderdaad, het is vandaag 18 april, de onderhandelingen hebben ruim twee maanden geduurd.
Heeft Larissa dan alle tijd genomen?
Nee zeker niet. Dagelijks heeft zij gesprekken gevoerd met alle partijen in vertegenwoordigd in de
Rijswijkse Raad.
Larissa werd in een wat later stadium bijgestaan door Menno van Enk, die een ruime ervaring
heeft in dit soort processen.
In het stadium waar een duidelijke richting zich aftekende om te komen tot een coalitie werd vanuit
Rotterdam Joost Eerdmans ingevlogen om de punten op de i te zetten. Wij hebben Joost ervaren
als een zeer goede adviseur en hij heeft kosten nog moeite gespaard om de neuzen in dezelfde
richting te krijgen.
Heel veel respect en dank voor de fijne samenwerking.
Immers er moest een collegeprogramma komen, de kandidaat wethouders moesten afspraken
maken over de verdeling van de portefeuilles.
Ook waren nog gesprekken nodig om, voor zover nodig het vertrouwen in elkaar te herstellen,
want de coalitie heeft pas kans van slagen als er vertrouwen is.
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Daarbij roep ik het nieuwe college ook op om de oppositiepartijen ook wat te gunnen. Dit heeft het
afgelopen jaar niet plaatsgevonden, en dan krijg je onvoldoende breed draagvlak in een raad. Als
voorbeeld noem ik een van GroenLinks uit Leidschendam gepikte motie om fijnstofmetingen te
doen bij enkele doorgaande wegen. De straatnamen werden vervangen voor Rijswijkse situaties.
De motie werd echter hier, ook door Groen Links verworpen, blijkbaar omdat het een motie was
van BvR. Dan wordt het lastig steun te krijgen op andere dossier, omdat de oppositie niet wordt
gegund. Kortom, gun elkaar wat!
En dan nu nummer drie in mijn Coalitie top 10, “Als het avond is” van Susan & Freek. Deze plaat
staat nu op nummer een in de hiltijsten.
Inderdaad, het is avond, en wel een bijzondere en onvergetelijke avond.
Rijswijk heeft weer een College dat er mag zijn, dat is hard nodig want er liggen belangrijke
dossiers die door de Raad moeten worden behandeld. Dus we kunnen voortvarend aan de slag.
Vanavond staat er een College op het denkbeeldige bordes, twee oudgedienden, te weten Bjorn
Lughart van Wij en Armand van Laar van D66. De nieuwkomers Larissa Bentvelzen van Beter voor
Rijswijk, Johanna Besteman van het CDA en Jeffrey Keus van Gemeentebelangen hebben er zin
in.
Namens de fractie en leden van Beter voor Rijswijk wensen wij jullie daarbij heel veel succes.
Tenslotte gaan jullie aan het werk om Rijswijk een stukje beter te maken!
In tweede termijn geeft de voorzitter het woord aan mevr. Bentvelzen (BvR).
Mevr. Bentvelzen (BvR) dankt een ieder voor de uitgesproken waardering voor haar inzet voor
het tot stand brengen van dit nieuwe college. Dat was zeker niet vanzelfsprekend, maar er is een
breed college tot stand gekomen met verschillende stromingen. Dank ook aan Joost Eerdmans
hiervoor.
Een college met een bestuursstijl die gericht is op de samenleving. Dit nieuwe college heeft met dit
akkoord ook de ambitie om Rijswijk een stuk verder te brengen en dat is ook een uitdaging om
deze stad te besturen. Verder betrekken we het stadhuis bij de stad. Onze inwoners zullen ook
invloed hebben en initiatieven uit de samenleving ondersteunen we.
Onze ambitie is om naast inwoners ook maatschappelijke organisaties en ondernemers te
betrekken bij de ontwikkeling van Rijswijk. Verder zijn we betrouwbaar richting de partners in de
regio, als het gaat om o.a. het Sociaal Domein, economie en mobiliteit, waarbij het belang van
Rijswijk voorop staat.
Verder brengen we eerst de basis op orde! We werken voortvarend achterstanden weg met
betrekking tot de infrastructuur en het groen in de openbare ruimte. Als middelgrote gemeente in
een grootstedelijk gebied richten we bijzondere aandacht op het op peil brengen van de kwaliteit
van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Daarbij betrekken we inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Nadat de basis op orde is werken we toe naar
excellent.
Wat betreft het verloop van de formatie heb ik tussentijds publiek verslag gedaan van de stand van
zaken van de formatie, heb ik de verslagen rondgestuurd aan de partijen en herken ik veel wat
partijen als de VVD, GL en RB hebben ingebracht en aanknopingspunten biedt.
Natuurlijk het heeft lang geduurd, dat vind ik ook, maar we gaan nu dan ook echt beginnen. Geen
woorden maar daden!
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De voorzitter verleent vervolgens op verzoek van mevr. v.d. Kooij (GL) een schorsing van 10
minuten.
De voorzitter geeft na de schorsing het woord aan mevr. v.d. Kooij (GL).
Mevr. v.d. Kooij (GL) stelt dat ze nog kort wil reageren. Ze heeft geconstateerd dat er vanavond
veel gezegd is door de verschillende partijen en dat GL ook zijn punt heeft gemaakt. Jammer, dat
niet alle door ons gestelde vragen zijn beantwoord, maar het is goed te horen dat mevr.
Bentvelzen in veel van onze punten aanknopingspunten ziet. We zullen de door de heer Van Enk
aangekondigde raadsvoorstellen constructief beoordelen en we houden ons vast als GL aan een
sociaal, groen en duurzaam Rijswijk.
De voorzitter geeft nog het woord aan de heer Dolmans (D66) en mevr. Pelzer (WIJ.).
De heer Dolmans (D66) refereert aan de uitspraak: onderzoek alles en behoud het goede!. We
hebben kritisch gekeken naar het Akkoord, de goede helft van de VVD behouden en de rest
vervangen. Een financieel gedegen beleid is ook voor D66 belangrijk. Het tekort van 4 miljoen zal
moeten worden weggewerkt en structurele overschrijdingen van budgetten moeten worden
omgebogen. Daar vindt de VVD zich aan onze zijde. Richting GL stelt spreker dat de
Landgoederen zone een kwaliteitsimpuls krijgt, maar dat betekent niet dat de rest geen aandacht
krijgt. D66 is voor snel en effectief werken en niet voor lange trajecten. Dat geldt ook voor
duurzaamheid. Wat D66 betreft een stukje GL en een stukje VVD. Duurzaamheid doen!
Mevr. Pelzer (WIJ.) is ervan overtuigd dat dit nieuwe college de open transparante bestuursstijl
kan gaan waarmaken en dat Rijswijk op dit punt vooruit komt.
De voorzitter geeft tenslotte het woord aan mevr. Bentvelzen (BvR). Zij dankt een ieder voor de
positieve inbreng hedenavond.
Ook de voorzitter dankt als voorzitter van de raad de heer Eerdmans en mevr. Bentvelzen voor
hun inzet bij de formatie en sluit daarmee dit agendapunt.
5. Raadsvoorstel benoeming drie wethouders.
De voorzitter geeft het stembureau de gelegenheid de stemmen te tellen en de geloofsbrieven te
onderzoeken. Na een schorsing heropent de voorzitter de vergadering. Het bureau van
stemopneming heeft de stemmen geteld en ook het onderzoek van de geloofsbrieven gedaan. Hij
geeft het woord aan de voorzitter van het stembureau, de heer van der Meij (GBR).
De heer Van der Meij (GBR) geeft aan dat het stembureau bovengenoemde geloofsbrieven heeft
onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de
Gemeentewet gestelde eisen voldoen.
De voorzitter geeft vervolgens de uitslag van de stemming en deze is als volgt:
Voor mevr. Bentvelzen zijn uitgebracht 22 stemmen voor, 4 tegen en 2 blanco stemmen.
Voor de heer Keus zijn uitgebracht 22 stemmen voor, 4 tegen en 2 blanco.
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Voor mevrouw Besteman zijn uitgebracht 21 stemmen voor, 5 tegen en 2 blanco stemmen.
Vervolgens leggen mevr. Besteman en mevr. Bentvelzen de belofte af en de heer Keus de eed.
Zij zijn benoemd als wethouder van de gemeente Rijswijk.
6. Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van drie benoemd verklaarde
raadsleden.
De voorzitter verzoekt de leden van het stembureau de geloofsbrieven van de drie benoemd
verklaard leden te controleren.
De vergadering wordt geschorst.
De voorzitter geeft na de schorsing het woord aan de voorzitter van het stembureau, de heer
Van der Meij (GBR).
De heer Van der Meij concludeert dat de commissie de stukken in orde heeft bevonden en
adviseert de leden, mevr. Schröter (CDA) en mevr. Van Amerongen (GBR) en de heer
Paredes Sanchez (BvR) toe te laten als lid van de raad.
Vervolgens legt de heer Paredes Sanchez de eed af en mevr. Schröter en van Amerongen de
belofte.
De voorzitter dankt vervolgens het stembureau en de nieuwe 3 raadsleden worden gefeliciteerd
met hun benoeming.
7. Benoemingen in commissies
De voorzitter verzoekt de leden van het stembureau de uitgedeelde en ingevulde stembriefjes te
controleren. De vergadering wordt geschorst.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer van der Meij (GBR) ,
voorzitter van het stembureau. De heer Van der Meij (GBR) geeft achtereenvolgens de volgende
uitslag aan:
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH:
De heer Wit (GL) kreeg 5 stemmen voor en 14 tegen, mevr. Koegler (CDA) 10 voor en 9 tegen en
mevr. Pelzer (WIJ.) 4 voor en 15 tegen. Voor elk persoon geldt dat 9 stemmen ongeldig waren.
Conclusie: mevr. Koegler (CDA) is gekozen.
Werkgeverscommissie:
De heer Van Enk (CDA) kreeg 15 stemmen voor, 5 tegen en 8 stemmen ongeldig. Mevr. v.d. Kooij
(GL) kreeg 5 stemmen voor, 15 tegen, 8 ongeldige stemmen en de heer Kruger (BvR) 20 stemmen
tegen en 8 ongeldige stemmen.
Conclusie: de heer Van Enk (CDA) is gekozen.
Voorzitterschap Forum:
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De heer Paredes Sanchez (BvR) kreeg 25 stemmen voor, 2 tegen en 1 ongeldige stem.
Conclusie: de heer Paredes Sanchez (BvR) is gekozen tot Forumvoorzitter.
Auditcommissie:
Conclusie: de heer Majjaoui (WIJ.) wordt met 23 stemmen voor, 2 tegen en 3 ongeldige stemmen
gekozen als lid van de Auditcommissie.
De voorzitter dankt het stembureau nogmaals voor haar inspanningen. Met de stemmingen zijn
alle benoemingen afgerond.
8. Raadsvoorstel verlening om ontheffing te verlenen van het vereiste
ingezetenschap van wethouder conform artikel 36a lid 2 Gemeentewet.

van

De voorzitter geeft het woord aan de heer Weterings (RB).
De heer Weterings (RB) vraagt zich af naar welke soort woning in het koop en huursegment van
Rijswijk de wethouder zoekt? Uit eigen onderzoek, zo stelt hij, zijn er genoeg mogelijkheden in
Rijswijk om een woning te vinden. Hij kwam op 350 mogelijkheden. Zoekt de wethouder mogelijk
een kasteel of paleis in Rijswijk? Heeft de wethouder daar opnieuw een jaar voor nodig ?
Wethouder Van de Laar geeft aan dat hij gemerkt heeft dat de woningmarkt krap is en dat hij
weliswaar net buiten Rijswijk woont, maar inmiddels met Rijswijk een grote verbondenheid heeft
opgebouwd het afgelopen jaar en dat graag met dit nieuwe team wilt voortzetten. Hij kan niet
aangeven op welke termijn hij een woning kan vinden.
De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn.
HET RAADSVOORSTEL WORDT UNANIEM AANGENOMEN DOOR DE RAAD.
De voorzitter sluit hiermee de raadsvergadering.
(On)gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 21 mei
2019.

drs. M.J. Bezuijen, voorzitter.

J.A. Massaar, griffier.

pagina 24 van 25
13-5-2019 16:24

Niet Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 18 APRIL 2019
om 20.00 uur.

pagina 25 van 25
13-5-2019 16:24

