Agendapunt forumvergadering juni 2019
TOEZEGGINGEN COLLEGE:
STAND RAADSPERIODE 2018-2022
bijgewerkt t/m juni 2019

Datum en soort
vergadering
1. .
Raad
18 december 2018

Omschrijving toezegging

Voortgang en termijn van afdoening

Portefeuillehouder

De heer Braam (BVR) stelt vragen over de onveilige
verkeerssituatie rond de Prins Mauritsschool.

Voorstel: handhaven

B. Lugthart

Wordt de kruising Lindelaan/Kerklaan aangepakt
(schoolzone)? en wanneer gaat u dit naar de school en
omwonenden communiceren?
Wethouder Lugthart zegt toe in januari ’19 overleg te
voeren met de school over de te nemen passende
maatregelen.
2.
Raad 18 december 2018

Meerdere fracties verzoeken de burgemeester te bekijken
of het invoeren van een bestuurlijke boete in de APV een
goed middel is voor de aanpak van geconstateerde
overtredingen in het openbaar gebied.
De burgemeester zegt toe te onderzoeken wat de
randvoorwaarden zijn voor het opnemen van de
mogelijkheid tot het uitschrijven van een bestuurlijke boete
en dit mee te nemen bij een komende herziening van de
APV

3.
Forum Sam. 22 jan 19

De heer Bezuijen zegt toe de evaluatie over aanpak
Woonoverlast met de raad te delen.

Voortgang:
Op de planning van dit jaar staat de bespreking van en
met de Prins Mauritsschool
Termijn van afdoening:
2e of 3e kwartaal 2019

Voorstel: handhaven

M. Bezuijen

Voortgang: externe partij (DSP) gaat het onderzoek
uitvoeren naar de wenselijkheid van een bestuurlijke
boete als aanpak voor de geconstateerde
overtredingen in het openbaar gebied.
Termijn van afdoening:
2 e kwartaal (juni 2019).
Voorstel: handhaven

M. Bezuijen

Voortgang: de aanpak woonoverlast is recent
vastgesteld.
Termijn van afdoening: evaluatie na een jaar.
4.

1

Forum Sam 22 jan 19

Naar aanleiding van bespreking RA 18 073 over Avalex
zegt wethouder Van der Pol toe dat er een discussie nota
over Avalex volgt voor de raad m.b.t. koers. Hierin wordt
ingegaan op mogelijke effecten voor Rijswijk qua
dienstverlening en de relatie met de governance structuur.

Voorstel: handhaven

A. Van de Laar

Voortgang:
Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel
vanuit Avalex met betrekking tot de
governancestructuur. Als dit voorstel gereed is, zal het
college hier de eigen bevindingen aan toevoegen en dit
met het voorstel meesturen aan de raad.
Termijn van afdoening:
Voor de zomer 2019

5.
Forum Sam 22 jan 19

Naar aanleiding van vragen van het CDA zal wethouder
v.d. Pol met collega-wethouder Lugthart opnemen wat
stand van zaken is inzake signalering en aanpak tegen
eenzaamheid.

Voorstel: handhaven

J. Besteman

Voortgang:
Termijn van afdoening

6.
Forum Sam 22 jan. 19

7.
Forum Stad
19 februari ’19

Naar aanleiding van vragen PvdA (v.Nunen) om te komen
met visie en plan van aanpak om bijstandsgerechtigden
naar werk te begeleiden en dan met name t.a.v. de
langdurig werkzoekenden (trede 1 en 2).
Wethouder zegt in kwartaal 1 te komen met een IB brief
hierover o.a. over aanpak om bijstandsgerechtigden naar
werk te begeleiden en ambitie college hierin. Tevens zal er
een presentatie plaatsvinden bij Werkgeversservicepunt.

Voorstel: handhaven

De heer Kooy (PvdA) verzoekt een woonmonitor op te
stellen om te kunnen meten wat de effecten zijn van de
bouwontwikkelingen in Rijswijk op de doorstroming en het
beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor de
doelgroep.

Voorstel: handhaven

Wethouder Van de Laar geeft aan een woonmonitor een
goed idee te vinden en zegt toe na te zullen denken over
het opstellen ervan.

B. Lugthart (oud)
L. Bentvelzen (nieuw)

Voortgang:
Termijn van afdoening: kwartaal 1

A. van de Laar

Voortgang: Met vragensteller is afgesproken te
wachten op het verschijnen van een
woningmarktonderzoek op basis van het WoON 2018
(WoonOnderzoek Nederland).
Daarna kan een lokale monitor opgezet worden.
Termijn van afdoening: medio 2019

8.
Forum Stad

De heer Jense (OR) stelt de volgende vraag:

Voorstel: Handhaven

Borsboom (oud)

2

26 maart ‘19

Een bezorgde bewoners uit de wijk Te werve heeft
een brief geschreven over de voorgenomen renovatie van
de woningen. Is de gemeente op de hoogte van de impact
van deze renovatie, bijvoorbeeld over het laten zitten van
asbest. Is het mogelijk in overleg te treden met de
woningbouwcorporatie en de raad hierover informeren.

Van de Laar (nieuw)
Voortgang:
Termijn van afdoening

Wethouder Borsboom zegt toe :
Over deze specifieke casus zal schriftelijk worden
gereageerd.
9.
Forum Stad
26 maart ‘19

De heer Oelen (VVD) stelt de volgende vraag:
De inschatting van de MRDH ten aanzien van de
bereidheid van het Rijk om mee te betalen aan een
alternatief voor de tunnel is fout gebleken. Wat is er in het
voortraject gebeurd?

Voorstel: handhaven

Wethouder Lugthart zegt toe:
Het antwoord op deze vraag moet van de MRDH
komen. Toegezegd wordt deze vraag bij de MRDH te
leggen en samen met de andere overheden te zoeken naar
een oplossing voor de Beatrixlaan.

Termijn van afdoening: kwartaal 2

Mevrouw Woudstra (D66) verzoekt ten aanzien van
uitvoeringsprogramma water 2019-2022 ook Provinciale
Staten/de provincie te vragen zich bij dit programma aan te
sluiten.

Voorstel: handhaven

Wethouder Borsboom zegt toe dit verzoek door te geven
aan wethouder Van de Laar.

Termijn van afdoening:

Mevrouw Woudstra (D66) verzoekt ten aanzien van de
behandeling van IB 19 019 Bestuursakkoord Beatrixlaan in
het forum ook een notitie te voegen over de verwachtingen
voor de toekomst en inzicht te geven over het
vervolgtraject.

Voorstel: handhaven

Wethouder Lugthart zegt toe deze notitie op te stellen en
daarbij ook breder te kijken.

Termijn van afdoening: kwartaal 3 2019

De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt de volgende
vraag:

Voorstel: handhaven

B. Lugthart

Voortgang: De gesprekken met de andere
stakeholders worden opgepakt.

10.
Forum Stad
26 maart ‘19

A. Van de Laar

Voortgang:

11.
Forum Stad
26 maart ‘19

B. Lugthart

Voortgang: De gesprekken met de andere
stakeholders worden opgepakt.

12.
Raad
9 april ‘19

M. Bezuijen
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Naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de
kermis start de burgemeester een evaluatie. Gevraagd
wordt in het gesprek met de exploitanten de mogelijkheid
van een prikkelarme dag mee te nemen. Dankzij een
prikkelarme dag kunnen ook mensen met bijvoorbeeld
epilepsie, autisme of verstandelijke beperkingen, maar ook
voor mensen (bijvoorbeeld ouderen) die om andere reden
niet zo goed tegen de prikkels kunnen genieten van de
kermis.

Voortgang:
Termijn van afdoening:

De burgemeester zegt toe dit onderwerp in de gesprekken
met de exploitanten mee te nemen.
13.
Raad
9 april ‘19
Raad
18 juni ’19

De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt de volgende
vraag:
Eerder heeft het college de motie over
Toegankelijkheid evenementen voor mensen met een
beperking overgenomen. Via de beantwoording van
raadsvragen heeft u de raad geïnformeerd dat er wettelijk
geen mogelijkheden zijn om toegankelijkheid af te dwingen
voor deze doelgroep. Echter het Rijk stelt echter dat het
gemeentelijke bepalingen of handelingen zijn waarvoor de
gemeente beleid kan formuleren. Wil de gemeente kijken of
hierop lokaal beleid kan worden gemaakt.

Voorstel: handhaven

M. Bezuijen

Voortgang:
Termijn van afdoening

De burgemeester zegt toe dat bij de uitwerking van het
evenementenbeleid van de gemeente nader gekeken gaat
worden naar dit onderdeel.
Naar aanleiding van de casus van het ontbreken van een
invalide toilet bij een festival zegt de burgemeester toe dat
bij een vergunning aanvraag hierop zal worden gewezen.
Indien de raad dit wil afdwingen moet dit worden ingebracht
bij de behandeling van het voorstel tot aanpassing van de
APV later dit jaar.
14.
Raad
18 juni ’19

De raad heeft bij de behandeling van de zienswijze op de
begroting inkoopbureau 2020 aan het college/wethouder
de onderstaande toezegging gevraagd en gekregen:

Voorstel: handhaven

“In verband met een goede en zorgvuldige besluitvorming
voor een verdere samenwerking binnen de H-10 op 1
maart 2020 wordt erop aangedrongen dat de evaluatie van

Termijn van afdoening

L. Bentvelzen

Voortgang:
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de samenwerking tijdig bij de raad is zodat tot een goede
besluitvorming gekomen kan worden.”
15.
Raad
18 juni ’19

Mevrouw Van Nunen (PvdA) verzoekt om op korte termijn
een actieplan Laaggeletterdheid aandacht te geven en
hierover terug te koppelen aan de raad.

Voorstel: handhaven

Wethouder Besteman antwoordt dat de gemeente al een
actieplan met partners heeft en zegt toe de raad te
informeren over de resultaten sinds 2016. Aan het eind van
het jaar vindt een evaluatie plaats. Evaluatie en de cijfers
omtrent laaggeletterdheid zullen aan de raad worden
gezonden.

Termijn van afdoening

De heer De Vries (Groenlinks) vraagt naar aanleiding van
de beantwoording van de vragen over Schooldakrevolutie
op welke wijze de gemeente scholen gaat stimuleren om
zonnepanelen te plaatsen. Wordt dit een financiële regeling
of iets anders?

Voorstel: handhaven

J. Besteman

Voortgang:

16.
Forum Stad
25 juni ’19

J. Besteman

Voortgang:
Termijn van afdoening

Wethouder Keus geeft aan hierop schriftelijk te zullen
antwoorden.
17.
Forum Stad
25 juni ’19

De heer Van de Berg (BVR) geeft aan dat de duikers bij de
Sammersweg vaak zijn verstopt. Gevraagd wordt of hier
iets aan gedaan kan worden.

Voorstel: handhaven

Wethouder Van de Laar zegt toe dit onder de aandacht te
brengen bij Stadsbeheer

Termijn van afdoening

De heer Kooy (PvdA) stelt naar aanleiding van de
Woondeal voor na het zomerreces te spreken over het
thema Wonen en dan o.a. te spreken over de vraag waar
Sociale woningbouw (betaalbare woningen) in Rijswijk
gebouwd kan worden.

Voorstel: handhaven

A. Van de Laar

Voortgang:

18.
Forum Stad
25 juni ’19

A. Van de Laar

Voortgang:
Termijn van afdoening

Meerdere raadsleden en wethouder Van de Laar kunnen
zich vinden in de suggestie. De griffie zal de voorbereiding
en planning oppakken
19.
Forum Stad
25 juni ’19

De heer Picauly (VVD) verzoekt het college de raad tijdig
mee te nemen in het traject van het provinciaal
inpassingsplan voor de Lijn door het Midden (warmtenet

Voorstel: handhaven

J. Keus

Voortgang:
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via Beatrixlaan).
Termijn van afdoening
Wethouder Keus zegt toe de raad in het traject dat na
instemming van de colleges van start kan gaan, actief te
betrekken.
20.
Forum Stad
25 juni ’19

De heer Veerman (D66) vraagt of het college bereid is om
de Wilhelminelantaarn als gemeentelijk monument aan te
wijzen. Aansluitend vraagt de heer Braam (BVR) of het
monument naar een meer zichtbare plek kan worden
verplaatst.

Voorstel: handhaven

J. Besteman

Voortgang:
Termijn van afdoening

Wethouder Van de Laar zegt toe de vragen aan wethouder
Besteman door te geven.
21.
Forum Stad
25 juni ’19

De heer Veerman (D66) vraagt of de gemeente reacties
van ondernemers heeft ontvangen over het beschikbaar
stellen van hun toiletten voor openbaar gebruik.

Voorstel: handhaven

Wethouder Lugthart meldt dat het verzoek aan de
ondernemers is gedaan, maar dat hierop nog geen reacties
zijn ontvangen. Toegezegd wordt het verzoek nogmaals te
doen.

Termijn van afdoening

Mevrouw Alberts (Groenlinks) vraagt naar aanleiding van
de beantwoording van vragen over de noodkap van een
vijftal bomen aan de Prinses Marijkesingel waarom voor
één van de bomen, waarvan de wortels niet waren
blootgelegd, geen reguliere kapvergunning is aangevraagd.
Gevraagd wordt of het college bereid is bijvoorbeeld
jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de
noodkapverordening.

Voorstel: handhaven

B. Lugthart

Voortgang:

22.
Raad
15 mei ‘18
Forum 25 juni
‘19

A. van de Laar

Voortgang:
Termijn van afdoening

Wethouder Van de Meij antwoordt als volgt:
Noodkap komt incidenteel voor. Vooral bij stormschade en
uit oogpunt van veiligheid. Toegezegd wordt via de
jaarrekening of een voortgangsrapportage de raad te
informeren.
Deze toezegging is na bespreking van de Jaarstukken
2018 teruggeplaatst. De toezegging is niet nagekomen
23.
Forum

Mevrouw Van der Kooij (Groenlinks) en mevrouw Van

Voorstel: handhaven

J. Besteman
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Samenleving
6 juni ’19

Nunen verzoeken bij de vaststelling van de verordening
Leerlingenvervoer dat het college de nog vast te stellen
beleidsregels op basis van deze verordening te ontvangen.

Voortgang:
Termijn van afdoening

Wethouder Besteman zegt toe de beleidsregels na
vaststelling door het college aan de raad te zenden.
24.
Forum
Samenleving 25 juni
2019
25.
Forum
Samenleving 25 juni
2019

26.
Forum Samenleving
25 juni 2019

27.
Forum Stad
25 juni 2019

De heer Bezuijen zegt n.a.v. de bespreking van IB 19 059
over Smart City dat in het najaar 2019 een sessie wordt
georganiseerd over Smart City

Voortgang

Mevr. Besteman zegt n.a.v. de bespreking van IB 19 068
(Regenbooggemeente) dat na de zomer 2019 een Plan
van Aanpak volgt Welzijnsbreed met o.a. daarin het
onderdeel Regenbooggemeente. Zodra dit Plan van
Aanpak er ligt zal dit onderwerp op verzoek van het Forum
geagendeerd kunnen worden.

Voortgang

Mevr. Woudstra (D66) heeft een verzoek om het
Wilhelminamonument aan te wijzen als gemeentelijk
monument.
Wethouder mevr. Besteman zegt toe dat gekeken zal
worden of meerdere monumenten hiervoor in aanmerking
komen en komt voor de a.s. begroting hierop terug.

Voortgang

De heer Picauly (VVD) geeft aan dat het aanwijzen van de
wijken die worden aangesloten worden op de Leiding door
het midden (warmtenet) een bevoegdheid van de raad is.
Hoe wordt de raad in het traject verder meegenomen?

Voorstel: handhaven

M. Bezuijen

Termijn van afdoening

J. Besteman

Termijn van afdoening

J. Besteman

Termijn van afdoening

J. Keus

Voortgang:
Termijn van afdoening

Wethouder Keus zegt toe de raad in het verdere traject
mee te zullen nemen
28.
Forum Stad
25 juni 2019

De heer Veerman (D66) - verzoekt voor de nieuw te
bouwen sportzaal in RijswijkBuiten te kiezen voor een
bredere opzet zodat ook verenigingen in het kader van hun
competitie gebruik kunnen maken van de zaal. Daarmee
wordt vooruit gelopen op de toekomstige behoefte van

Voorstel: handhaven

B. Lugthart

Voortgang:
Termijn van afdoening
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deze groeiende wijk.
Wethouder Lugthart zegt toe te kijken naar de mogelijkheid
om een grotere hal in RijswijkBuiten te realiseren. Echter
de financiële middelen van hiervoor zeer beperkt
29.
Raad
18 juni 2019

Mevrouw Koopman (D66) vraagt of de wethouder bereid is
om na 4 september, als de uitkomsten van de nationale
schrapdag Jeugdhulp bekend is, om samen met de
werkgroep Sociaal Domein en ambtenaren te kijken naar
welke regels in Rijswijk geschrapt kunnen worden.

Voorstel: handhaven

L. Bentvelzen/ J.
Besteman

Voortgang:
Termijn van afdoening

De wethouder geeft aan bereid te zijn om gezamenlijk te
kijken welke regels eventueel in Rijswijk geschrapt kunnen
worden.
30.
Raad
18 juni 2019

31.
Raad
18 juni 2019

Mevrouw Van Nunen (PvdA) verzoekt de wethouder de
cijfers over het gebruik en het effect van het beleid ter
bestrijding van de laaggeletterdheid met de raad te delen.

Voorstel: handhaven

Wethouder Besteman geeft aan dat het beleid geëvalueerd
zal worden en in 2020 beschikbaar komt. De beschikbare
cijfers worden ter beschikking gesteld aan de raad.

Termijn van afdoening

De heer Weterings (RijswijksBelang) geeft aan dat bij een
evenement in Rijswijk geen invaide-toilet aanwezig was.
De gemeente heeft een motie voor toegankelijk
aangenomen en hoort hierop toe te zien.

Voorstel: handhaven

Burgemeester Bezuijen geeft aan dat hier aandacht voor is
gevraagd en zegt toe in de toekomst toe te zien op het
aanwezig zijn van deze voorziening. Het dwingend
opnemen in de APV kan bij de herziening worden
besproken door de raad.
32.
Raad
18 juni 2019

Mevrouw Woudstra (D66) vraagt de wethouder toe te
zeggen om:
In de regio te blijven wijzen op verschillende
vervoersmogelijkheden en oplossingen;
Overleg te hebben met de regio over
financieringsmodellen voor toekomstige
investeringen in de hele breedte van het vervoer;
Te overleggen met bedrijven en instellingen over

J. Besteman

Voortgang:

M. Bezuijen

Voortgang:

Termijn van afdoening

Voorstel: handhaven

B. Lugthart

Voortgang:

Termijn van afdoening
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-

werktijden en wijze van reiskostenvergoedingen;
Aandacht te vragen bij de PZH en MRDH voor
nieuwe vormen van vervoer en aan te geven dat
Rijswijk wil deelnemen aan pilots daarvoor.

Wethouder Lugthart zegt dit toe en spreekt uit dat de
verwachtingen niet te hoog ingeschat moeten worden.
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