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Raadslid Mark Wit
IB 20 012 ontwerpbestemmingsplan Birckhoeve
De periode waarin de stukken ter inzage lagen is momenteel reeds verstreken. Zijn er naar aanleiding
van de ter inzage legging nog zienswijzen ingediend en zo ja, wat houden deze zienswijzen in?
IB 20 014 Stand van zaken Schouten bouw
2 vragen:
Is er zicht in de haalbaarheid van de planning aangaande de werkzaamheden die uitgevoerd dienen
te worden ten aanzien van de aanleg en inrichting van het openbaar gebied?
Worden de betalingen inzake de publiek en privaatrechtelijke vorderingen tot op heden nog correct
en op tijd uitgevoerd?
IB 20 023 informatie over nieuwe woningmarktafspraken
IB 20 032 Nieuwbouw sociale woningbouw
uiterlijk 1 juni 2020 moet het bod aangaande de beoogde woningbouw in de gemeente inclusief
doelgroepenvoorraad ingediend worden bij de Bestuurlijke Tafel Wonen. Is het tijdspad gezien de
huidige situatie nog haalbaar en wordt de gemeenteraad ook in dit traject ook nog meegenomen?
Scenario Meer Evenwicht gaat uit van het verlagen van het percentage sociale doelgroep woningen
(DAEB woningen) voor de gemeente Rijswijk. Een betere verdeling in de regio is wenselijk. Het is
echter ook in dit scenario geenszins de bedoeling dat de gemeente Rijswijk stopt met het bouwen
voor deze doelgroepen. De vraag is onverminderd groot en stijgt nog steeds.
Ruim 60% van de instromers in de regio Haaglanden heeft een inkomen onder de toetsingsgrens en
ziet haar mogelijkheden om in deze regio te wonen dus minimaliseren. Doorstroom van Rijswijkers
die in hun stad willen blijven wonen, wordt alleen maar moeilijker.
In haar motie en brief roept een deel van de raad op tot het vrijwel geheel stopzetten van het
bouwen van woningen in de sociale sector. Hoe gaat de wethouder er voor zorgen dat we voorzien in
de vraag die er momenteel ligt?
IB 20 030
Huis van de Stad: recente ontwikkelingen tijdens uitvoering werkzaamheden fase 1
Zij de uitslagen van het aanvullende onderzoek van onderzoeksbureau DAP aangaande het asbest
reeds bekend? Waarom moet het zo lang duren voordat inzichtelijk is wat de gevolgen (financieel en
planning) van het aanvullende asbest zijn? Het aanvullende onderzoek heeft 7 (!) weken geleden
plaatsgevonden.

