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1. Vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Wethouder Van de Laar verzoekt het agendapunt mededelingen van het college toe te voegen aan
de agenda.
De voorzitter concludeert dat de agenda gewijzigd wordt nav het verzoek van de wethouder. Het
agendapunt wordt na het Vragenuur geplaatst.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
2. Vragenuur
De voorzitter vraagt de leden hun vragen te stellen.
De heer Picauly (VVD) stelt de volgende vraag:
- Van een bewoner van de Delftweg is een brief ontvangen over te hard rijden op deze 30 km
weg.
- Wat zijn de resultaten van de snelheidmetingen en wat acties volgen hieruit.
- De brievenschrijver zegt dat er door de gemeente toezeggingen zijn gedaan, maar dat deze
toezeggingen niet zijn nagekomen.
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- De toezeggingen zijn inderdaad gedaan. Nagekeken zal worden waarom de toegezegde
borden nog niet zijn geplaatst.
- Er zijn resultaten van de snelheidsmetingen. De metingen moet goed bekeken worden omdat
er ook de snelheid van fietsers wordt gemeten.
- Het is duidelijk dat maatregelen nodig zijn en de gemeente werkt hieraan.
Mevrouw Niesen (RijswijksBelang) stelt de volgende vragen:
- Is het al bekend op welke termijn de huurders van de Smeltkroes het pand gaan betrekken?
- Is het al duidelijk of de buurtorganisatie gebruik mag gaan maken van het pand?
- Zijn de buurtbewoners al geïnformeerd over de invulling van het pand?
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
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Met de partijen is al gesproken. Aangegeven is dat de buurtorganisatie een plek zal krijgen in
het pand.
De verwachting is dat op korte termijn de gebruikers van het pand een
gebruikersovereenkomst met de gemeente zullen sluiten.
Verder moeten nog enige kleinere werkzaamheden in het pand plaatsvinden.
Naar verwachting zal het pand na de zomervakantie in gebruik kunnen worden genomen.
Als bekend is wanneer het pand wordt geopend zullen de buurtbewoners worden
geïnformeerd.

Mevrouw Niesen (RijswijksBelang) stelt een vervolgvraag:
- Is bekend hoe de buurtbewoners zullen worden geïnformeerd.
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- De bewoners worden via een brief geïnformeerd. Indien een andere vorm nodig is, zoals een
bijeenkomst, kan dat worden georganiseerd.
De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt de volgende vraag:
- Eerder stelde RijswijksBelang vragen over het kunstwerk op het Bogaardplein.
- Gemeente heeft gesteld dat het kunstwerk in 2016 is besteld. Kan het college dat bevestigen.
- Is er de afgelopen periode contact geweest met de kunstenaar om te vragen of er
mogelijkheden zijn om de opdracht te annuleren of af te kopen.
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- De vraag wordt doorgegeven aan wethouder Besteman
De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt dat er contact is geweest met de kunstenaar. Deze heeft
laten weten geen contact met de gemeente te hebben gehad. De raad is niet goed geïnformeerd
tijdens de laatste raadsvergadering toen hierover vragen zijn gesteld.
De heer De Vries (Groenlinks) stelt de volgende vraag:
- Het college heeft aangegeven bereid te zijn een intentieverklaring (vanuit stichting schooldak
revolutie) te ondertekenen over zonnepanelen op scholen. Kan een termijn worden
aangegeven en hoe.
- Is het bereid scholen meer te stimuleren om meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen,
zoals het plaatsen van zonnepanelen.
Wethouder Keus antwoordt als volgt:
- De vraag over de intentieverklaring wordt schriftelijk gedaan.
- De vraag over stimulering Zonnepanelen wordt doorgezet naar wethouder Besteman.
De heer Kooy (PvdA) stelt de volgende vraag:
- In een lokale krant viel een interview te lezen met de wethouder waarin werd gesteld dat de
subsidie voor de Beatrixlaan niet door de regio wordt verstrekt en dat de tunnel er daarmee er
niet meer gaat komen. Kan de wethouder dit toelichten.
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- Dit is niet door de wethouder gezegd en is voor rekening van de journalist. De pers is na de
raad hierover gesproken.
De heer Van de Berg (BVR) stelt de volgende vraag:
- Aan de Sammersweg zijn er een aantal duikers die de Strijp verbinden met het openwater.
Kan de gemeente deze beter controleren. Bewoners hebben geconstateerd dat de duikers
vaak verstopt zijn.
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- Extra aandacht zal bij stadsbeheer worden gevraagd voor het geconstateerde probleem.
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De heer Paredes (BVR) stelt de volgende vraag:
- Enge tijd geleden is het water in de Wilhelminapark weggepompt en de grond afgegraven in
de strijd tegen blauwalg. Na al deze moeite en kosten a 400.000,- is onlangs gemeld dat de
blauwalg terug is. Hoe is dit mogelijk?
- De fietsbrug moet gerepareerd. Valt dit nog onder de garantie van deze vrij nieuwe burg?
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- Enige jaren geleden is inderdaad de grond van de vijver afgegraven om alle voedingsstoffen
voor de blauwalg te verwijderen. De blauwalg komt waarschijnlijk door werkzaamheden in de
buurt waardoor verbinding met water waar wel blauwalg zit is gemaakt.
- Het probleem met de fietsbrug wordt veroorzaakt door een constructie fout waarvoor de
gemeente verantwoordelijk is. Het valt niet onder de garantie. Het probleem moet opgelost
worden.
De heer Veerman (D66) stelt de volgende vraag:
- IB 19 069 Governance Avalex. Er wordt onvoldoende sturing gegeven op het beleid voor het
scheiden van afval. Nu wordt voorgesteld om Avalex als bedrijf meer op afstand te zetten van
het gemeentelijk bestuur. Is er voldoende expertise bij Avalex om het omgekeerd inzamelen
sterker vorm te geven en uit te voeren?
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- De sturing op omgekeerd inzamelen moet inderdaad sterker. Als gemeenten moeten wij goed
geïnformeerd worden door Avalex over de laatste technieken en innovaties. Er zijn twee
overleggen: het opdrachtgeversoverleg en het eigenaarsoverleg. Het opdrachtgeversoverleg
meer zijn beslag krijgen. Hier zal meer worden gestuurd op de organisatie van de afval
inzameling. Avalex zal actiever de gemeenten moeten informeren over ontwikkelingen uit het
veld.
De heer Veerman (D66) stelt de volgende vervolgvraag:
- Avalex wil zich opstellen als een commerciële partij. Dit komt in vergelijking met andere
soortgelijke bedrijven slecht uit de verf. Avalex heeft de raden slecht geïnformeerd over zijn
ambitie om als een commercieel bedrijf te gaan opereren.
Wethouder Keus reageert als volgt:
- In de genoemde informatiebrief wordt de raad gevraagd wensen en bedenkingen mee te
geven aan het college voor het onderzoek naar het implementatieplan.
De heer Van der Meij (GBR) stelt de volgende vraag:
- IB 19 62 Woondeal Zuidelijke Randstad. Wat opvalt is dat summiere rol en middelen die het
Rijk toekent. Is het mogelijk om de Beatrixlaan toe te voegen als project in het MIRT, gezien
het grote belang van deze weg voor de regionale verstedelijkingsambitie.
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- De woondeal wordt gezien als de opmaat voor het Verstedelijkingsakkoord (in het najaar)
waar concretere afspraken worden gemaakt. Hierin kan concreter worden bepaald wat het
Rijk voor de gemeente kan betekenen. De Woondeal is vooral bedoeld om de Rijswijkse
belangen te agenderen.
De heer Kooy (PvdA) stelt de volgende vraag:
- IB 19 62 Woondeal Zuidelijke Randstad. In de Woondeal wordt over 700 nieuw te realiseren
woningen gesproken. Waar komen deze in Rijswijk terecht en wat voor soort woningen zijn
het. Is de Hoogbouwvisie nog in beeld voor de verstedelijkingsopgave.
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
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In de Prestatieafspraken met de Woningbouwcorporaties staat precies weergegeven waar de
sociale woningbouw tot 2024 zal worden gerealiseerd. Waar daarna zo’n 700 woningen
worden gebouwd is onderwerp van gesprek met de corporaties. Voor Eikelenburg zijn nog
gesprekken gaande.
De Hoogbouwvisie-vraag kan niet worden beantwoord op dit moment.

De heer Kooy (PvdA) stelt de volgende vervolgvraag:
- De cijfers van de Woonmonitor zijn inmiddels bekend. Is het mogelijk een thema forum over
de verschillende Woononderwerpen te plannen.
Wethouder Van de Laar antwoordt dat hieraan al wordt gewerkt. Na de zomer vindt dit plaats.
De heer Picauly (VVD) stelt de volgende vraag:
- IB 19 62 Leiding door het midden. De behoefte is er om nader over de betekenis van de
leiding door het midden te worden geïnformeerd.
- De leiding door het midden komt per 2022 beschikbaar. Welke wijken worden hierop dan
aangesloten.
- Het aanwijzen van die wijken is een bevoegdheid van de raad. Hoe wordt de raad hierin
meegenomen.
- In de niet vastgestelde Energievisie is een kaart voor het warmtenet opgenomen, Is deze
kaart leidend voor de te kiezen wijken voor aansluiting op het warmtenet.
- De provincie wil een inpassingsplan opstellen voor de aanleg van de leiding. Wat betekent dit
voor de ambities voor de Beatrixlaan.
Wethouder Keus antwoordt als volgt:
- Toegezegd wordt dat de raad wordt betrokken bij het verdere proces rond de leiding.
- Met de VNG is een gesprek gepland over de marktordening van warmtenetten. Na het
gesprek zal de raad worden geïnformeerd.
- Duidelijkheid over het aansluiten van de wijken volgt pas na vaststelling van de Energievisie.
De versie 2.0 zal na de zomer aan de raad worden gestuurd.
- De Beatrixlaan. Bij het vaststellen van het tracé zijn een aantal uitgangspunten meegenomen.
Een daarvan is de mogelijkheid dat de Beatrixlaan wordt ondertunneld. De boring is hierop
aangepast.
De heer Picauly (VVD) stelt de volgende vervolgvraag:
- Bevat de Energievisie 2.0 een kaart met welke wijken van het gas af worden gehaald? Moet
de raad daar niet eerst over van gedachten wisselen?
Wethouder Keus antwoordt als volgt:
- De eerste Energievisie beoogd drie wijken van het gas af te halen. Het kan gezien worden als
een verkenning naar de Transitievisie die het Rijk van de gemeenten vraagt. Het gesprek met
de woordvoerders is inmiddels gestart. Daarna volgt de Energievisie 2.0. Waarin met de raad
over dit onderwerp verder wordt gesproken.
De heer De Vries (Groenlinks) stelt de volgende vraag:
- IB 19 62 Leiding door het midden. Heeft de gemeente al aangegeven hoeveel woningen het
wil laten gebruikmaken van de lijn? En past dat in de capaciteit van de leiding?
Wethouder Keus antwoordt als volgt:
- Over de capaciteit (diameter van de buis) zijn nog gesprekken gaande. Hierop wordt later op
terug gekomen.
De heer Kooy (PvdA) stelt de volgende vraag:
- IB 19 62 Leiding door het midden. Om de overlast te beperken wordt de leiding geboord. Bij
de Vredenburglaan gaat de buis over de weg. Gevraagd wordt om de overlast voor fietsers zo
beperkt mogelijk te houden en dit mee te nemen in voorbereiding.
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De heer Van Dam (WIJ.) stelt de volgende vraag:
- RA 19 044 brief van Incontinentie stichting. WIJ. is benaderd door patiënten over het gebrek
aan openbare toiletten in Rijswijk. Bij onderzoek bleken openbare toiletten moeilijk vindbaar
en soms gesloten, Erkend de wethouder dit probleem en zou hij hierover in gesprek willen
gaan met WIJ.
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- De gemeente voert geen actief toilettenbeleid. Als er problemen worden geconstateerd en er
verbeteringen wenselijk zijn dan wordt hier graag het gesprek over gevoerd.
De heer Veerman stelt de volgende vraag:
- RA 19 044 van Incontinentie Stichting. Naar de ondernemers is een brief gestuurd door het
college om hun toiletten beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Heeft het college al
reacties van ondernemers op deze brief gehad?
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- Zover bekend zijn er nog geen reacties van ondernemers ontvangen. Het is wel een goed
idee om dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen.
De heer Veerman stelt de volgende vraag:
- RA 19 041 verzoek van de heer Paping over het Wilhelmina monument. D66 vraagt of het
mogelijk is om het monument aan te wijzen als gemeentelijke monument en verder samen op
te trekken.
Wethouder Van de Laar antwoordt dat het onderwerp de portefeuille betreft van mevrouw Besteman
en de vraag zal doorzetten.
De heer Braam (BVR) stelt de volgende vraag:
- RA 19 041. Gevraagd wordt aan wethouder Besteman ook mee te geven om voor het
monument een prominentere plek in Rijswijk te vinden.
De heer Veerman (D66) verzoekt RA 19 041 METROCOV te agenderen in een volgend forum.
Het verzoek wordt gesteund door BVR. De RA zal in het forum van september worden geagendeerd.
3. Mededelingen van het college
Wethouder Van de Laar meldt dat het blad Rijswijk Special is verschenen. Het blad is een initiatief
van de gemeente en de BBR en zal aan alle raadsleden worden toegezonden.
De deadline voor de draagvlakmeting voor de BIS Oud Rijswijk is verstrekken en het tellen van de
stemmen zal worden gestart. Bij voldoende steun zal de BIS van kracht worden.
4. Informatiebrief 19 055 Uitwerking ruimte voor sport in Rijswijk
De heer Veerman (D66) stelt de volgende vragen:
- Zijn de cijfers van de Buitensport accommodaties in de nieuwe sportnota meegenomen?
- In hoeverre zijn de meningen van de sportverenigingen die niet aanwezig waren voor het
gesprek met de gemeente meegenomen?
- Vergrijzing laat zien dat mensen eerder stoppen met sporten en een andere sportbehoefte
hebben. In de nota is geen aandacht voor sport buiten verenigingen of accommodaties. Hoe
wordt hier aandacht aan gegeven.
- Prinses Irenepark wordt erg weinig gebruikt. Het onderhoud vindt wel plaats. Kan gezorgd
worden dat hier meer verenigingen of anderen gebruik van gaan maken.
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Sportzaal RijswijkBuiten. Kan voor de nieuwe zaal gekozen worden voor een bredere opzet
zodat ook verenigingen gebruik kunnen maken van de zaal. Daarmee wordt vooruit gelopen
op de toekomstige behoefte van deze groeiende wijk.
Bij renovaties van gymzalen zou verbreding meegenomen moeten worden zodat de zalen ook
voor verenigingen bruikbaar zijn. Hoe denkt de wethouder hier over.
Kan de gemeente verenigingen ondersteuning aanbieden voor het vinden van en opleiden
van technisch en bestuurskader.

De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerking:
- Er zijn een aantal verenigingen die ooit naar buiten zijn verhuisd en graag terug zouden willen
komen. Voor deze en andere verenigingen, die als gevolg van de groei van de bevolking
groter worden, moet voldoende ruimte in Rijswijk zijn. De bestaande hallen (Marimbahal, Van
Zweedenhal) zouden hiervoor gerenoveerd kunnen worden.
Mevrouw De Mooij (VVD) maakt de volgende opmerking:
- In de informatiebrief wordt de hockeyvereniging gemist. Eerder was bekend dat zij knelpunten
hebben ten aanzien van de groeimogelijkheden.
De heer Kooy (PvdA) maakt de volgende opmerking:
- Welke aandacht kan de gemeente geven aan de blinde vlekken in het bereiken van de
sportclubs.
- Hoe kan de gemeente de ambities van de vereniging leren kennen aangezien veel
verenigingen niet zijn verbonden aan de Sportraad.
- Kan de gemeente de verenigingen ondersteunen bij de ontvlechting van stichtingen die het
beheer van terreinen organiseren. Problemen ontstaan als een vereniging stopt en de andere
verenigingen de weggevallen huur moeten bekostigen.
Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- De impuls van het nieuwe sportcomplex is goed ontvangen door de verenigingen. Sport leeft
sterk in Rijswijk. Het is daarom de vraag of de gemeente op zoek moet gaan naar de blinde
vlekken, Het is juist belangrijk de verenigingen die het goed doen te ondersteunen.
- De hockeyvereniging heeft inderdaad een groot probleem omdat zij op de huidige locatie niet
verder kan groeien vanwege de plofzone van TNO. Mogelijkheid is verhuizen, maar dat ligt
primair aan de club zelf. De plofzone blijft tot 2022/23 van kracht.
- Gekeken wordt wat verder gedaan kan worden dan het verbeteren van de punten die de
verenigingen hebben aangedragen.
- De sportraad is een selecte groep. Partijen kunnen aansluiten. Het is een club die bij alle
verenigingen langsgaat.
- Benutting sportvelden. Er zijn de afgelopen periode gesprekken geweest met de verenigingen.
Het aantal leden groeit in tegenstelling tot de landelijke trend. Over de resultaten zal de raad
worden geïnformeerd.
- Vergrijzing en andere vormen van sport. Daar wordt nader naar gekeken vanuit het stimuleren
van een actievere levensstijl. De parken kunnen hiervoor intensiever worden benut. Het
beschikbare budget is hiervoor onder druk van de verslechterde financiële positie van de
gemeente verlaagd van ruim 2 ton naar 70.000,- Irene park. Het is helaas niet mogelijk om op korte termijn de velden vol te krijgen.
- Sporthal RijswijkBuiten. De afmetingen van de hallen in de scholen zijn te klein voor
competitie wedstrijden, Wel kunnen de hallen gehuurd worden voor trainingen.
- Vrijwilligers bij verenigingen. Het aantal vrijwilligers bij verenigingen is een groot probleem.
Verenigingen hebben moeite om de vereniging te runnen. Er is een vitaliteitsonderzoek
gedaan naar de mogelijkheid van het werven van vrijwilligers.
- Voorgesteld wordt na de zomer een bijeenkomst met de Sportraad te beleggen.
Tweede termijn
De heer Veerman (D66) stelt de volgende vraag:
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Sporthal RijswijkBuiten. Het verzoek is om bij de geplande nieuwbouw van de school in
RijswijkBuiten een grotere hal te bouwen zodat in het weekend de hal gebruikt kan worden
voor competities en bij renovaties.

De heer Van Dam (WIJ.) stelt de volgende vraag:
- Wanneer wordt de nota over het gebruik van de buitenvelden naar de raad gestuurd?
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerking:
- De voetbalschool die actief was op het Irene park is weer vertrokken. Klopt het dat de stichting
die het terrein beheerd in financiële problemen verkeerd?
De heer Kooy (PvdA) stelt de volgende vraag:
- Is de gemeente bereid om de verenigingen te ondersteunen met bijzondere expertise.
Reactie van de wethouder in tweede termijn
Wethouder Lugthart reageert als volgt:
- De gemeente ziet een rol voor ondersteuning met expertise door de Sportraad. De Sportraad
doet veel onderzoek wat er onder de vereniging leeft. Leg het initiatief bij hen.
- Voetbalschool. Deze school zit gedeeltelijk nog op het Irene Park. De stichting die het terrein
beheerd heeft geen betalingsachterstanden.
- De nota komt voor de begroting.
- De toezegging wordt gedaan te kijken naar de mogelijkheid om een grotere hal in
RijswijkBuiten te realiseren. Echter de financiële middelen van hiervoor zeer beperkt.
De voorzitter sluit de bespreking van de informatiebrief af. De vergadering wordt gesloten.
On of gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 12 september 2019
De griffier,

de voorzitter,

A. Schipperheijn

M. Alberts
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