Agendapunt forumvergadering mei 2019
LANGLOPENDE TOEZEGGINGEN COLLEGE:
STAND RAADSPERIODE 2018-2022
bijgewerkt t/m maart 2019

Datum en soort
vergadering
1.
Raad 13 december 2016

Omschrijving toezegging

Voortgang en termijn van afdoening

Portefeuillehouder

Naar aanleiding van extra agendapunt
ingebracht door de heer Bolte (PvdA)
over uitwerking parkeertarieven:

Voorstel: handhaven
Voortgang: Overleg is gestart met Q-park, de
eigenaren en de gemeente Rijswijk met het doel de
mogelijkheden te onderzoeken.
Termijn van afdoening:
2e kwartaal 2019

B. Lugthart

Voorstel: handhaven
Voortgang:
Het draagvlak onderzoek is uitgevoerd. Van ruim 300
respondenten was 2/3 voor het invoeren van de Ja/Ja
sticker.

B. Lugthart

Wethouder Van Hemert zegt toe in het
eerste kwartaal 2017 in gesprek te gaan
met Q-park over contract.
2.
Raad 12 december 2017

Mevrouw Alberts (GroenLinks) merkt op dat de
gemeente Amsterdam per 1 januari 2018 de
zogenaamde ja-ja sticker gaat invoeren. Er mogen dan
alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen
die daar met een sticker op hun brievenbus om vragen.
Het ook in Rijswijk invoeren van het
zogenaamde "opt-insysteem voor ongeadresseerd
reclamedrukwerk" belast het milieu minder en draagt
bij aan de realisatie van de ambitie uit het
meerjarenactieplan Duurzaamheid om afvalstromen
te verminderen.
De voorzitter geeft aan dat het college sympathiek staat
tegenover het voorstel van GroenLinks. Een
opt-insysteem zou zeker bijdragen aan het
terugbrengen van het reclamedrukwerk. In de
gemeente Amsterdam zijn de bij het drukwerk
betrokken partijen echter inmiddels een juridische
procedure begonnen tegen de genomen maatregel.
De voorzitter vraagt mevrouw Alberts om de uitkomst
daarvan af te
wachten. Als die uitkomst positief is voor

Voor het invoeren van een dergelijke regeling zal dit
moeten worden opgenomen in de
afvalstoffenverordening. Dit is een raadsbevoegdheid.
Termijn van afdoening:
2e kwartaal 2019

de gemeente Amsterdam zal het college van B en W
van Rijswijk bekijken of het een voorstel voor
eenzelfde maatregel wil doen aan de raad en wat dat
dan betekent voor de dienstverlening van de
gemeente.
3.
Forum Stad 20 februari
2018

Mevr. Alberts (GL) geeft aan dat het college al
eerder heeft toegezegd dat er een luchtkwaliteitsplan
wordt voorbereid. Zij vraagt wanneer dit komt?
Wethouder. Van der Meij zegt namens pf. houder
wethouder Borsboom toe dat dit wordt uitgezocht.

Voorstel: handhaven
Voortgang:
In het hoofdlijnenbakkoord is de doelstelling voor
luchtkwaliteit aangescherpt. Planning is om het
plan mei/juni 2019 ter vaststelling aan te bieden.

A. van de Laar

Termijn van afdoening:
Mei/juni 2019
4.
Forum Stad en
Samenleving
24 april 2018

Mevr. Alberts (GL) vraagt naar aanleiding van het
inmiddels vastgestelde Bijenconvenant of de gemeente
Rijswijk zich gaat aansluiten bij ‘’Nederland Zoemt’’.
Wethouder mevr. Borsboom antwoordt dat gekeken zal
worden naar de voorwaarden hiervan en dat het haar
verder in eerste instantie prima lijkt om zich daarbij aan
te sluiten.

Voorstel: handhaven
Voortgang:
We voldoen (nog) niet aan de strenge criteria van NL
Zoemt om het predicaat / certificaat Bijvriendelijke
Gemeente te kunnen ontvangen. Het Bijenconvenant is
getekend en daar zetten we volledig op in. In 2019
maken we een integraal beheerplan waarin bij
vriendelijk handelen een van de uitgangspunten is.
Termijn van afdoening:

A. van de Laar

