Overzicht niet afgedane aan- of overgenomen moties
2014-2019
Datum

Partij(-en) en onderwerp

Voortgang

1.
Raad 7/9-11-17

Motie OR
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op dinsdag 7 november
2017, behandelende de begroting 2018 – 2021,

Motie is aangenomen door de Raad.

Overwegende;

VOORSTEL HANDHAVEN
Wordt verwerkt in de notitie tav parkeren zomer
2019

•
dat het college, op aandringen van de raad, herhaaldelijk heeft
betoogd de eerste uren, ten miste het eerste uur, ‘gratis parkeren’ bij het
winkelcentrum In de Bogaard serieus te onderzoeken;
•
dat bovenbedoeld ‘gratis parkeren’ in de diverse winkelgebieden in
Rijswijk eindelijk ook is gerealiseerd;
•
dat het winkelgebied Oud-Rijswijk geen enkele variant van ‘gratis
parkeren’ kent en dit de middenstand in een economisch ongelijke positie
brengt ten opzichte van de andere winkelgebieden die wel een variant van
‘gratis parkeren’ kennen;
•
dat de argumentatie, “Dat in Oud-Rijswijk altijd al sprake is geweest
van betaald parkeren” een gezocht argument is.
Draagt het college op;
•
Op de kortst mogelijke termijn invulling te geven aan de economisch
gelijke positie van de middenstand in het winkelgebied Oud-Rijswijk ten aanzien
van gratis parkeren, op een wijze zoals dat nu ook plaatsvindt in de andere
winkelgebieden in Rijswijk.
En gaat over tot de orde van de dag.

2.

Dick Jense
Wim Dijkhuizen
Motie PvdA
Jongerenwerk

Motie is aangenomen door de Raad

7/9 -11-2017

De Raad, in vergadering bijeen tijdens het Begrotingsdebat op 7 en 9 november
2017:
Overwegende
• Dat deze tijd vraagt om goed en robuust jongerenwerk;
• Dat het budget voor jongerenwerk, zoals ondergebracht bij Stichting Welzijn
Rijswijk in geen verhouding lijkt te staan tot de output;
• Dat uit de verantwoording van de stichting niet blijkt hoeveel jongeren in welke
leeftijdscategorie met welk doel bereikt worden. Zo is het aantal professionele
jongerenwerkers op de werkvloer dat emotionele en maatschappelijke
begeleiding verzorgt, zeer beperkt;
• Dat juist door effectief jeugd - en jongerenbeleid problemen als hanggroep
jeugd, uitval op school enz. moet worden voorkomen.

Voorstel: handhaven.
Er is reeds een RIB uitgegaan. Voorstel van
weth. Borsboom in Forum van 24 april 2018 is
de verdere uitwerking en kaders te bespreken
in een eventuele nieuw op te richten werkgroep
Sociaal Domein

Draagt het college op om op korte termijn een evaluatie van het jeugd- en
jongerenwerk met de Raad en andere betrokkenen te komen waarbij er een
heldere relatie komt tussen beleidsdoelen, kosten en baten
En gaat over tot de orde van de dag.
3.
raad
3 juli 2018

Motie BvR
Motie Herijking Algemene Subsidieverordening
De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 3 juli 2018, ter bespreking
van de jaarstukken 2017 en de halfjaarrapportage 2018.
Overwegende dat:

herijking van het subsidiebeleid een belangrijk item is;

herijking nodig is om tot een verantwoord en zorgvuldig eigentijds
subsidiebeleid te komen;

door de herijking van de Algemene Subsidieverordening en de daaruit
voortvloeiende subsidieregelingen, verenigingen en andere
doelgroepen mogelijk minder subsidie krijgen dan voorheen, of zelfs géén
subsidie meer;

het principe van zelfredzaamheid van burgers steeds meer is
doorgevoerd in onze maatschappij, zoals bijv. in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning;

dit principe ook voor verenigingen en andere doelgroepen kan gelden,
in die zin dat !eden daarvan in staat worden gesteld door
zelfredzaamheid inkomsten te vergaren ten behoeve van hun
vereniging;

door de aanpassing van de subsidies ontstaat er ruimte voor andere
(innovatieve) subsidie initiatieven;

De controle op verstrekte subsidies moet (veel) beter.

Strekking van deze motie is overgenomen.

Verzoekt het College van B&W op om binnen 6 maanden na heden de
mogelijkheid te creëren dat de gemeenteraad in gesprek kan gaan over een
herijking van de subsidies.En gaat over tot de orde van de dag.
BvR, OR, Rijswijks Belang en GBR
4.
raad
3 juli 2018

Motie CDA
Motie is overgenomen door college
Motie: Samen sterk tegen eenzaamheid
Het college is bezig het actieplan uit te werken.
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
Constateert dat:

eenzaamheid een groot sociaal maatschappelijk probleem is. Steeds
meer ouderen, maar ook jongeren te maken krijgen met eenzaamheid;

de invloed van eenzaamheid groot is. Het leidt tot gezondheidsrisico's,
minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn en/of
geluk tekortschiet;

4 op de 10 Rijswijkers eenzaam is;

in de effectmeting WMO van vorig jaar blijkt dat 5% van de
respondenten in Rijswijk zelfs sterk eenzaam is.
Overweegt dat:

er diverse activiteiten worden georganiseerd in Rijswijk zoals de
buddyprojecten,
gezamenlijke maaltijden, vrijwilligersinzet en workshops;

er nog een taboe rust op eenzaamheid omdat het veelal met schaamte
gepaard gaat;
de inzet van een integrale aanpak tegen eenzaarnheid een bijdrage
kan leveren aan een afname
van eenzaamheid (effectmeting WMO 5% t.o.v. voorgaande jaar 14%).
Verzoekt bet college:
het actieplan: Samen tegen eenzaarnheid (zie bijlage) dit jaar mee te nemen bij
de verdere uitwerking van de voorstellen tegen eenzaamheid.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA Rijswijk / J. Besteman

5.
Raad 3 juli 2018

Motie CDA
Motie: Handhaving en toezicht

Motie is overgenomen door college

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
Constateert dat:
de beschikbare capaciteit van handhaving op gespannen voet staat
met alle wensen, taken en ambities tav handhaving en toezicht in de
openbare ruimte;
toezicht en handhaving een grote rol kan spelen in het verminderen
van zwerfafval en bijplaatsen van afval bij containers;
de samenleving vraagt om strikte(re) handhaving en meer toezicht in
de openbare ruimte;
door inwoners veel signalen worden afgegeven over het handhaven
van bijvoorbeeld afval en zwerfvuil.
Overweegt dat:
-

goede zichtbaarheid van handhavers een preventieve werking kan
hebben en het naleven van regels kan bevorderen;
er meer handhavingscapaciteit nodig is om adequaat handhavend op
te kunnen treden tegen overlast in en toezicht te houden op, de
openbare ruimte;
bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) een goede bijdrage leveren
aan leefbare wijken;
overlast in de openbare ruimte niet gewoon is.

Verzoekt het college:
om voor het begrotingsdebat in het najaar van 2018, een voorstel aan de Raad
te sturen over het uitbreiden van de handhavingscapaciteit met als doel snel en
adequaat op te treden in de openbare ruimte en snel in te kunnen spelen op
klachten en signalen van inwoners.
en gaat over tot de orde van de dag.
CDA Rijswijk/ J. Besteman
6.

Raad
25-09-2018

Motie D66
Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep)
De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 25 september 2018
Overwegende dat:

De gemeenteraden die samenwerken in de gemeenschappelijke regeling
Inkoopbureau H-10 de afgelopen jaren bij inkoop kaders en
inkoopstrategieën jeugd H-10 laat in het traject werden geïnformeerd,
waardoor aanpassing nauwelijks mogelijk was;

Motie is aangenomen in raad 25-09-2018







Er bij de Regionale Jeugdzorg H-10 op dit moment vele ingrijpende
ontwikkelingen plaatsvinden (transformatie, prestatiegericht werken en
financieren, uitwerking inkoopvisie) en de kosten verder oplopen;
Er zowel overleg tussen ambtenaren, directeuren Sociaal Domein en
wethouders Jeugd op H-10 niveau is ter voorbereiding van raadsbesluiten,
maar er nog geen gemeenteraden overleg H-10 bestaat, dat voorafgaande
aan besluitvorming in de raden input aan geeft
De ontwikkelingen bij het Inkoopbureau financiële risico’s voor de
gemeente met zich meebrengen.

Van mening dat:

De gemeenteraad binnen de H-10 meer grip op de regionale inkoop en de
bijbehorende regionale samenwerking willen krijgen;

De gemeenteraad binnen de H-10 een regionale overlegpositie nodig
hebben om effectiever invloed op besluitvorming te krijgen

De gemeenteraad eerder geïnformeerd en betrokken willen worden;
Verzoekt de wethouder Jeugd om:

In het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10 te pleiten voor het instellen van een
Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep), bestaande uit
een lid (en een plv. Lid) van iedere deelnemende gemeente die gevraagd
en ongevraagd advies kan geven over de ontwikkelingen van de regionale
Jeugdzorg H10 aan het Bestuurlijk Overleg en aan de gemeenteraden H10;

De instelling van deze Gemeenteraden Overleg H-10 uit te werken in de
Governance structuur voor regionale samenwerking H10, die wordt
verwacht in het 4e kwartaal 2018;

Schriftelijke terugkoppeling te geven van het gesprek over het instellen van
het Gemeenteraden Overleg H-10 in het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10.
en gaat over tot de orde van de dag.
D66, PvdA, BvR,GBR,WIJ,RB,OR

7.
Motie RB
Raad 25-092018

Motie RB
Motie: toegankelijkheid mensen met een beperking bij
vergunningplichtige evenementen
De Gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 25
september 2018
Constaterende, dat evenementen voor meer dan 150 bezoekers

Motie is overgenomen door college in raad
25-09-2018

vergunningplichtig zijn;
Constaterende, dat in de huidige aanvraagprocedure voor een
evenementvergunning geen aandacht wordt besteed aan de
toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een
( lichamelijke) beperking;
Overwegende, dat de vraag naar de toegankelijkheid voor mensen
met een (lichamelijke) beperking eenvoudig kan worden opgenomen
in de aanvraagprocedure inzake een evenementvergunning;
Verzoekt het college de aandacht voor de toegankelijkheid van
vergunningplichtige evenementen voor mensen met een
(lichamelijke) beperking te borgen door dit aspect op te nemen in de
aanvraagprocedure inzake een evenementenvergunning;
Verzoekt het college tevens ervoor zorg te dragen dat organisatoren
van evenementen in hun publiekscommunicatie aandacht geven aan
de toegankelijkheid van het betreffende evenement voor de
genoemde doelgroep, en gaat over tot de orde van de dag.

8.
Begrotingsraad
8-11-2018

Motie Flexpool D66
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 6 en 8 november 2018;
Constaterende dat:

De ambitie is om Rijswijk een toekomstgerichte en innovatieve stad te
laten zijn;

het collegewerkprogramma voor de transities in de stad
aanknopingspunten biedt, en er nog veel invulling en uitwerking nodig
is om tot resultaat op korte en lange termijn te komen,

Een transitie met betaalbare en bereikbare oplossingen voor
bedrijven, inwoners en organisaties, waaronder de gemeente zelf,
noodzakelijk is,

vooruitstrevend en verantwoordelijk bestuur vraagt om directe inzet op
de fysieke en sociale gevolgen van de transities, en te zorgen voor
kansen voor iedereen,

dit vraagt om kennis en samenwerking op het gebied van beleid,
planning en uitvoering in het omgaan met transities en het zoeken
naar nieuwe oplossingen en aanpak,
Overwegende dat;

De transities van de stad, waaronder een andere energievoorziening,
gevolgen hebben voor de gehele openbare ruimte, de huizen,

Motie is overgenomen door college en wordt
als volgt uitgevoerd.
Rijswijk werkt met buurgemeenten* in de
regio Haaglanden samen in het
samenwerkingsplatform Werken in
Haaglanden. Werken in haaglanden is gericht
op het samen sterk staan op de arbeidsmarkt
en het behouden van talent en deskundigheid
voor de regio.
Jaarlijks wordt er een gezamenlijk jaarplan
gemaakt met ontwikkelopdrachten en
uitvoerende activiteiten. In 2019 is in het
jaarplan is o.a. een ontwikkelopdracht t.a.v.
gezamenlijke flexibele regionale capaciteit.
Binnen deze opdracht wordt de mogelijkheid
van een Regionale expertpool verkend.
*(Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft,







bedrijven en de leidingen onder de grond;
de transities niet vanuit enkel één expertise of invalshoek benadert
kunnen worden;
de gemeente Rijswijk in capaciteit en soort werkzaamheden hier nu
niet (voldoende) personeel voor heeft;
om met inwoners, bedrijven en mensen zelf de transities uit te gaan
voeren is nu voor korte en lange termijn inzet nodig,
in gemeenten om ons heen zijn hiervoor acties opgezet of wordt
hiervoor stappen gezet;
om te voorkomen dat iedereen dezelfde experts benadert, op elkaar
moet wachten of stil komt te staan,

Midden Delfland, Westland, LeidschendamVoorburg, WODV, en VRH)

Verzoekt het College:

Om in en met de regio samen te werken om te zorgen voor voldoende
capaciteit en kennis voor de korte en lange termijn voor de fysieke en
sociale transities, door bijvoorbeeld het opzetten van een flexpool van
experts;

dit mee te nemen in de plannen voor en uitvoering van de algemene
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door de gemeente Rijswijk

oog te hebben voor het meenemen van de huidige organisatie en
kennisdeling te bevorderen

hierbij met name in te zetten op experts op het gebied van
duurzaamheid, bouwen, circulaire economie en financiering

met hen te werken aan maatwerkoplossingen voor Rijswijk voor de
korte en lange termijn
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van D66 Rijswijk
Elze Woudstra

9.
Begrotingsraad
08-11-2018

Motie Tramremise WIJ.
MOTIE
GEEN TRAMREMISE IN VRIJENBAN
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2018:
Constaterende dat:
Er nauwelijks maatschappelijk draagvlak is voor een opstellocatie /

Motie is aangenomen

remise voor trams in de woonwijk Vrijenban.
Het leefklimaat in de woonwijk sterk afneemt met de komst van een
opstellocatie / remise voor trams, en dat de woonwijk Vrijenban nu al
zwaar milieu belast is op het gebied van geluid- en luchtkwaliteit.
Uit het GGD rapport blijkt dat de komst van een opstellocatie / remise
voor trams gezondheidsnadelen kan opleveren.
De toegang van de opstellocatie / remise voor trams niet geschikt blijkt
(te scherpe bocht etc.).
Overwegende dat:
Er nog onderzoek naar vervangende locaties in de regio mogelijk is
-

Roept het College op om
geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een opstellocatie / remise voor trams aan de Zuiderweg in de wijk Vrijenban
En gaat over tot de orde van de dag.

10.
Begrotingsraad
08-11-2018

Motie Weekendschool
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2018:
Constaterende dat:
-

-

Goed onderwijs een belangrijke voorwaarde is voor volwaardige
deelname aan de samenleving,
In gemeenten in de regio (Den Haag, Zoetermeer en Delft)
weekendscholen actief zijn om kinderen, die hiermee thuis niet
vanzelfsprekend in aanraking komen, een brede oriëntatie op de
samenleving, vakgebieden en beroepen te bieden,
De weekendschool primair bedoeld is voor kinderen tussen 10 en 14
jaar uit minder kansrijke gezinnen waarbij een intrinsieke
nieuwsgierigheid bij het kind zelf ook belangrijk is.

Overwegende dat:
-

Er veel aandacht is om talentontwikkeling van alle kinderen te
stimuleren en mogelijk te maken,
Kinderen/jongeren uit minder kansrijke gezinnen door deelname aan
een veelzijdig programma van de weekendschool geïnspireerd en
gemotiveerd raken om hun horizon te verbreden en hun kansen te

Motie is overgenomen door college

-

-

vergroten,
Uit onderzoek (1) is gebleken dat jongeren zich door deelname aan de
weekendschool sterker dan de controlegroep ontwikkelen op de
indicatoren zelfvertrouwen, toekomstperspectief en sociale
verbondenheid,
Jongeren via de weekendschool ook vaardigheden opdoen op het
gebied van actief burgerschap

Verzoekt het college om
-

-

Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijke komst
van een weekendschool in Rijswijk,
Bij een positieve uitkomst van bovengenoemd onderzoek, met steun
van externe fondsen, een weekendschool te starten, liefst met
participatie van ouders/verzorgers en met inzet van bv. de
deskundigheid van de Rijswijkse Uitdaging die ervaring heeft in
thema’s als kennis delen en verbinden van partijen.
Zo mogelijk voor 1 april 2019 de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA, GL,D66 en WIJ.

11.
Raad 18-122018

Motie Parkeren
Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zones
De raad, bijeen op 18 december 2018, gehoord de beraadslagingen in het
forum Stad d.d. 4 december 2018 over de Beleidsevaluatie Parkeren,
Overweegt:
Dat in Rijswijk een parkeersysteem is ingevoerd als noodzakelijke reactie op
het invoeren van betaald parkeren in Den Haag en de gevolgen daarvan voor
de parkeerdruk in Rijswijk;
Dat de regeling in Rijswijk door inspraak en raadsbesluiten inmiddels 13 zones
kent, hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede komt;
Dat door de verschillende parkeerzones Rijswijkers met hun betaalde
vergunning elders binnen de gemeente toch weer moeten betalen om te
parkeren;
Dat sedert de invoering de handhaving tekortschiet, waardoor de
beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor Rijswijkse vergunninghouders niet

Motie is aangenomen
Notitie is in voorbereiding voor de zomer van
2019

optimaal is;
Dat nu na evaluatie blijkt dat op dit moment toch nog aanpassingen op
detailniveau nodig zijn om het parkeersysteem te verbeteren;
Dat het daarom raadzaam is de haalbaarheid van een grondige versobering
van de regels voor betaald parkeren te onderzoeken, die leidt tot een duidelijke,
simpele en goedkope opzet daarvan;
Spreekt uit:
Dat wanneer in de eerste helft van 2019 de maatregelen conform het
collegevoorstel zijn uitgevoerd, en de handhaving serieus wordt uitgevoerd, het
wenselijk is om in de zomer van 2019 te bespreken hoe Rijswijk met een
versobering van de regels uit de problemen van de huidige wirwar van
parkeerregels en -zones kan stappen;
En draagt het college op:
Daartoe de opties voor een simpele opzet met de voor en nadelen aan de raad
voor te leggen inclusief de financiële gevolgen voor de burgers. En na een open
discussie met de raad de gevolgen van de besluitvorming daarover in de
begroting van 2020 vast te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.

12.
Raad 18-122018

Namens de CDA-fractie, VVD-fractie, D66 fractie en BVR fractie
Motie Kindervragenuur – D66 en andere fracties
De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 18 december 2018
Na aanleiding van:
●
De installatie op 13 december van de nieuwe
kinderrechtenambassadeurs.
●
Het forum van 11 september 2018 waarin de burgemeester de raad op
heeft opgeroepen zelf met initiatieven te komen voor kinderparticipatie.
●
De positieve ervaring met de invoer van het kindervragenuur in de
Tweede Kamer.
Constaterende dat:
●
Uit onderzoek van UNICEF blijkt dat 90% van de Nederlandse
kinderen het gevoel heeft dat niet naar zijn of haar mening wordt geluisterd.
●
Kinderen het recht hebben om mee te denken en te praten over
onderwerpen die ook hun leven aangaan (artikel 12 van het Internationaal
Verdrag Inzake de Rechten van het Kind).
●
Kinderen met concrete, werkbare ideeën kunnen komen, die
volwassenen vaak nog niet bedacht hadden, door hun verbeeldingskracht en
het vermogen om verfrissende vragen te stellen.
●
Kinderen andere kennis hebben dan volwassenen, bijvoorbeeld over
de digitale wereld.

De motie is overgenomen door het college.

●
De gemeenteraad de inbreng van kinderen heel belangrijk vindt, zodat
ze meedenken over hun eigen omgeving en toekomst.
●
Er in het college werkprogramma wel aandacht is voor
kinderparticipatie, maar dit nog niet nader is uitgewerkt.
●
Er al veel goede initiatieven en maatregelen zijn om kinderen vroeg te
betrekken bij politiek, maar het vergroten van de betrokkenheid van kinderen
een blijvende uitdaging is.
Verzoekt de gemeenteraad
In te stemmen met een jaarlijks gemeenteraad-take-over, waarbij Rijswijkse
kinderen uit groep 7 en 8 in samenwerking met de kinderrechtenambassadeurs
voor één uur de zaal van de gemeenteraad overnemen en via een
kindervragenuur vragen kunnen stellen aan het college én aan de
gemeenteraad, zodat wij als raad door de ogen van een kind kijken naar onze
besluitvorming.
Verzoekt het college
Een voorstel uit te werken om samen met de kinderrechtenambassadeurs en
de agendacommissie nog voor de kadernota in juni 2019 het eerste
kindervragenuur in te voeren.
En gaan over tot de orde van de dag.

13.
Raad 5 maart
2019

Motie Regenbooggemeente
De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 5 maart 2019
Overwegende dat:
● LHBTI+’ers 1 zich niet altijd vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn, omdat er
in Nederland nog steeds intimidatie, geweld en uitingen van vijandigheid
tegenover LHBTI+’ers plaatsvinden;
● Gemeenten zorg dienen te dragen voor gelijke behandeling, sociale
samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning van
haar inwoners en dus een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de
sociale acceptatie van LHBTI+’ers;
● Er in Nederland 53 Regenboogsteden zijn, zoals Den Haag, Delft,
Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, die een intentieverklaring hebben
getekend, waarin zij hebben aangegeven kleinere gemeenten in de regio advies
en informatie te geven met betrekking op het lokale LHBTI+-beleid;
● Kleinere gemeenten, zoals Rijswijk, een lokaal LHBTI+-beleid kunnen voeren
en zichzelf tot Regenbooggemeente kunnen uitroepen.
● Evaluatieonderzoek laat zien dat de Regenboogsteden het beter doen op het
gebied van LHBTI+-emancipatie dan andere steden.2

Het college heeft de motie overgenomen.

Spreekt zich uit dat:
● Het helaas nog steeds nodig is dat gemeenten zich in moeten zetten voor de
bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van
LHBTI+’ers door beleid te maken en uit te voeren dat een inclusieve
samenleving bevordert.
Verzoekt het college:
● Daarom contact te zoeken met Regenboogsteden in de buurt, om inspiratie
op te doen en hulp te vragen voor het toetsen van huidig beleid en het
ontwikkelen van nieuw beleid op inclusiviteit;
● In het reguliere beleid gericht op onderwijs, sport, veiligheid, zorg en de
aanpak ter bestrijding van eenzaamheid, aandacht voor de positie van de
LHBTI+’ers te vragen;
● Met het antidiscriminatiebureau (ADB) van de veiligheidsregio Haaglanden na
te gaan wat de aard en omvang van discriminatie van LHBTI+’ers in Rijswijk is,
de ontwikkelingen en sociale acceptatie in onze gemeente te monitoren en de
gemeenteraad daarover jaarlijks te informeren;
● Er zo voor te zorgen dat Rijswijk voor Coming Out Day in 2019 een
Regenbooggemeente is.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:
Groenlinks – CDA – PvdA - D66 - WIJ. – GBR - VVD

14.
Raad 9 juli
Kaderdebat

Motie “slagkracht ambtelijke organisatie”
De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 9 juli 2019, ter bespreking
van de jaarstukken 2018 en de halfjaarrapportage 2019.
Constaterende dat
- Binnen de ambtelijke organisatie een fors aantal functies en beslislijnen
bestaan;
Overwegende dat
- De recente veranderingen binnen de organisatie niet hebben geleid tot
beperking van het aantal verantwoordelijken in de zogenaamde beslislijn;
- De slagkracht van de organisatie daardoor niet verbetert;
Verzoekt het college
Te onderzoeken of ter bevordering van de slagkracht de beslislijn(en) tussen
het college en de ambtelijke afdelingen kan worden verkort en/of verbeterd.
En gaat over tot de orde van de dag.
Beter voor Rijswijk
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Motie “stofkam”
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De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 9 juli 2019, ter bespreking
van de jaarstukken 2018 en de halfjaarrapportage 2019.
Constaterende dat
De gemeente Rijswijk zonder actie geen sluitende begroting kan
presenteren;
Overwegende dat
Rijswijk diverse uitgaven plant, waarvan de noodzaak kan worden
betwist;
Bepaalde uitgaven die staan gepland kunnen worden uitgesteld of
geannuleerd;
Verzoekt het college
De stofkam door de meerjarenbegroting te halen - zonder naar het middel
belastingverhoging te grijpen - en de raad daarover te informeren
En gaat over tot de orde van de dag.
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Beter voor Rijswijk
Motie: ‘’Excellente dienstverlening met gezonde bedrijfsvoering’’
De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2019,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat
de gemeente Rijswijk op 6 maart 2019 is gestart met de thuisbezorging
van reisdocumenten en identiteitsbewijzen via het bedrijf Dynasure;
er voor de bezorging €4,95 door de klant wordt betaald en circa €10,door de gemeente Rijswijk;
overwegende, dat
de huidige financiële situatie van de gemeente Rijswijk zorgwekkend
is;
excellente dienstverlening ook gezonde bedrijfsvoering inhoudt;
draagt het College van B&W van de gemeente Rijswijk op
een kostendekkend tarief in te stellen voor deze extra dienstverlening;
en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD en RijswijksBelang
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Motie ‘voorbereid op verkoop Eneco’
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019,
Constaterende dat:
•
In verschillende gemeenten men is begonnen met de afbouw van het
dividend als verwachte opbrengst in de begrotingen van toekomstige jaren
•
In verschillende gemeenten men het proces is gestart na te denken
over waardevolle aanwending van de te verwachtte geldstroom uit de verkoop
van Eneco aandelen
Gehoord hebbende:
•
Dat het College pas met nadenken hierover wil beginnen als de
verkoop van Eneco aanstaande is
Overwegende dat:
•
Het goed is om op de toekomst te zijn voorbereid
Verzoekt het college:
•
Te beginnen met de afbouw van het Eneco dividend in de
meerjarenbegroting;
•
Op korte termijn met een procesvoorstel richting de raad te komen
over de kaders voor waardevolle aanwending van de te verwachtte geldstroom
uit de verkoop van Eneco aandelen
en gaat over tot de orde van de dag.
Constantijn Dolmans D66
MOTIE KLEINSCHALIGE ZELFSTANDIGE WOONZORGVORMEN
De Raad van de gemeente Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019
Constaterende dat:
In het coalitieakkoord is aangegeven “Voor senioren willen we
vernieuwende woonconcepten stimuleren”
Door de toename van het aantal 75-plussers en doordat steeds meer
mensen met een beperking zelfstandig wonen, het beroep op maatwerk
toeneemt en vragen complexer worden;
er een grote vraag uit de samenleving komt ook van onze inwoners
(vooral ouderen) om klein-schalige zelfstandige woonzorgvormen in de eigen
vertrouwde omgeving te kunnen realiseren;
er door het kabinet een Taskforce Wonen en Zorg is gestart die onder
meer tot taak heeft te stimuleren, dat in alle gemeenten de lokale opgave in
beeld wordt gebracht en dat woonzorgvi-sies worden ontwikkeld op basis
waarvan prestatie-afspraken kunnen worden gemaakt
er een subsidieregeling Wonen en Zorg bestaat voor
bewonersinitiatieven en sociale onderne-mers die wordt uitgevoerd door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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Overwegende dat:
kleinschalige woonzorgvormen een bijdrage kunnen leveren aan het
realiseren van gepaste woonruimte voor de in de Uitvoeringsagenda genoemde
doelgroepen;
deze woonzorgvorm een bijdrage kan leveren aan het verder
terugdringen van de overbelasting van mantelzorgers;
er een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het welzijn van
de genoemde doelgroepen (tegengaan van gevoelens van onveiligheid,
eenzaamheid) en dragen ertoe bij dat minder men-sen in een ongeschikte
woning (komen te) wonen.
Verzoekt het College:
in beeld te brengen wat de problemen zijn waar ouderen en
zorgondernemers tegenaan lopen wanneer zij het initiatief willen nemen tot
oprichten van een kleinschalige woon-zorgvoorziening (voor ouderen), alsmede
aan te geven hoe u deze gaat oplossen binnen de kaders van de gemeentelijke mogelijkheden;
aan te geven hoe het college initiatieven tot het oprichten van
kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen gaat faciliteren, daarbij
gebruikmakend van het instrumentarium dat de Rijksover-heid hiervoor
aanbiedt, zoals de Taskforce Wonen en Zorg en de subsidieregeling Wonen en
Zorg;
de gemeenteraad hierover schriftelijk voor 15 oktober aanstaande te
informeren, zodat uw reac-tie ook kan worden meegenomen in de behandeling
van de begroting 2020.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Martine Koopman
Motie : Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder.
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juli 2019.
Constateerde dat:
Er in heel Rijswijkbuiten (zowel nieuw als oud deel) geen speelplaatsen voor
kinderen van 10 jaar en ouder aanwezig zijn. Opgemerkt wordt dat inwoners op
eigen initiatief speeltoestellen voor de 10 + kinderen in de openbare ruimte
plaatsen. Dit is geen goede ontwikkeling! Gevolg is dat de handhavers hier
tegen optreden, - wat terecht is- omdat die zelf geplaatste toestellen niet
voldoen aan de veiligheidseisen. Daarentegen zijn speeltoestellen voor de
doelgroep 0 tot 6 jaar wel in grote getallen in de hele wijk aanwezig.
Er ook behoefte is aan speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 6 jaar. Te
denken valt aan een trapveldje.
Overwegende dat:

Motie is overgenomen door het college

Te luisteren naar de wensen en behoeftes van de inwoners, dat we signalen
van burgers serieus op willen pakken.
Verzoekt het College:
Een inventarisatie te maken van de aanwezige speeltoestellen in de wijken,
vervolgens in gesprek te gaan met de betrokken inwoners. Dit betreft zowel de
wijk Sion als Parkrijk.
Een aantal (overbodige) speelplaatsen van de doelgroep 1 t/m 6 jaar wellicht te
transformeren of ook geschikt te maken voor de doelgroep 10 +. Tevens
hierover de inwoners te informeren en bij de plannen te betrekken (participatie)
En gaat over tot de orde van de dag.
Caroline de Mooy , Marja Pelzer en Marc Weterings

Raad 9 juli
Kaderdebat

Motie: Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar!
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019,
De raad constateert dat:
 Het college zich tot doel heeft gesteld om achterstanden in het onderwijs
zoveel mogelijk weg te werken;
 Er 10 tot 12 % van de jongeren gebruikt maakt van jeugdzorg;
 Dat percentage naar beneden zouden moeten door meer in te zetten op
vroegsignalering;
 De scholen daarbij een cruciale rol kunnen spelen;
De raad overweegt dat:
 De relatie tussen onderwijs en jeugdzorg daarvoor verder verstevigd moet
worden zodat er een betere samenwerking is op scholen met minder
zorgpartners en met meer vaste (huidige) functionarissen;
 De verwijsrol op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en andere hulpverlening
nog onvoldoende dichtbij het onderwijs belegd is;
 Late of (te) late aanpak van (kleine) problemen vaak leidt tot grotere
problemen zoals (langdurig) thuiszitten en achterstanden in het onderwijs weer
dreigen toe te nemen.
Spreekt zich uit:
Dat het wenselijk is te onderzoeken om:
 Achterstanden in het onderwijs voortvarend terug te dringen;
 Het aantal thuiszitters verder omlaag te brengen;
 Hoe scholen en hulpverlening elkaar kunnen versterken en verbinden zonder
dat hier binnen school een extra functie voor wordt gecreëerd;
 Hoe bijvoorbeeld een bestaande verwijzer directer verbonden kan worden
aan scholen of welke persoon die mogelijk al verbonden is aan school verwijzer
te maken en/of extra tools in handen te geven om vroegsignalering op te
pakken;
 De vraag naar jeugdhulp stabiliseren/omlaag te kunnen brengen.
Middels het inzetten van een pilot en daarmee snel te onderzoeken of er een
slimme combinatie te maken is tussen vroeg signalering/aanpak in het
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onderwijs en jeugdzorg (zoals regionaal gebeurd voor speciaal onderwijs) en
andere vormen van hulpverlening.
Verzoekt het college:
 Op zoek te gaan naar een reguliere basisschool in Rijswijk die mee wil
werken aan deze pilot en roept het college op hiervoor dekking te vinden in de
begroting;
 De pilot zo spoedig mogelijk uit te rollen en de resultaten delen met de raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
A.Koegler W. van Nunen M. el Majjaoui G. Kruger M. Koopman F. van
Amerongen R. de Man
CDA Rijswijk PVDA Rijswijk Wij. Rijswijk BVR D66 GBR OR
MOTIE: Arbeid als beste zorg
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 9 juli 2019,
Constateert dat:
 In onze gemeente ongeveer 1000 mensen in trede 1 en 2 een
bijstandsuitkering ontvangen en dit meer dan 60% is van het aantal inwoners
met een bijstandsuitkering
 Deze bijstandsgerechtigden vaak nog grotendeels onbekende grote sociaalpsychologische problemen hebben, waardoor de kansen op een reguliere
arbeidsplaats nihil zijn
 Deze doelgroepen van de Participatiewet 1 keer in de 2 jaar door de
gemeente gezien worden waarbij o.a. de rechtmatigheid van de uitkering wordt
gecontroleerd
 Het College op schriftelijke vragen antwoordt dat zij de maatschappelijke
participatie van uitkeringsgerechtigden in trede 1 en 2 wil vergroten en dat deze
plannen nader worden toegelicht in de begrotingsstukken (zie schriftelijke
vragen op Jaarrekening 2018)
Overweegt dat:
 Iedereen moet kunnen meedoen in de Rijswijkse samenleving op basis van
eigen fysieke en mentale capaciteiten en zo een betekenisvolle bijdrage kan
leveren
 Het inzetten van dwingende maatregelen als contraproductief wordt ervaren
in de praktijk
 Individuele begeleidingstrajecten door het College zelf worden genoemd als
instrument voor maatschappelijke participatie
 Individuele trajecten met deze doelgroep in diverse gemeenten een succes
zijn en laten zien dat betrokkenen weer een gevoel van eigenwaarde en
betekenis krijgen als ze ‘letterlijk aan de hand worden genomen.’
 Op termijn de opbrengst van deze aanpak groot kan zijn omdat zorgkosten
kunnen worden beperkt en op bestrijding van (mogelijke) overlast door een
aantal van hen kan worden bespaard.
Verzoekt het College:
 Een Quick Scan van de doelgroep uit te voeren in 2019 met nulmeting naar
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de aard en omvang van de problematiek, in kaart te brengen van goede
voorbeelden op basis van vrijwilligheid (en de kosten daarvan) van vergelijkbare
gemeenten (bijvoorbeeld Zwijndrecht)
 Enkele opties uit te werken voor individuele trajecten in leerwerkbedrijven dan
wel bij maatschappelijke instellingen (financieel, begeleiding, regelgeving)
 In 2020 te starten met een pilot met een groep deelnemers uit trede 1 en 2 op
basis van de uitgewerkte opties.
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA Rijswijk D66 Rijswijk CDA Rijswijk GroenLinks Rijswijk
Wil van Nunen Martine Koopman Annemie Koegler Hanneke van der Kooij
Wij.Rijswijk Rijswijks Belang
Marja Pelzer Nel Kames

