Vragen D66
Woordvoerder: Rens Veerman
Agenda verzoek: IB 20 019 Feitenrelaas Pasgeld:
* verzoek om deze IB op de agenda van een volgend forum Stad te zetten, ter behandeling van het
proces rondom Pasgeld. Voorstel aan agendacommissie om bij dit forum Stad tevens het proces
rondom het Havenkwartier te betrekken.
* verzoek om de economische gevolgen van de crisis apart op agenda van Forum Stad te zetten.

Inbreng fractie D66 Rijswijk op IB / RA

IBL 20 012 Birckhoeve
- In de brief van het college is aangegeven dat het gebied open / groen blijft. Een agrarische
bestemming betekent niet per definitie open / groen. Hoe ziet de wethouder dit? Zijn er
mogelijkheden afgewogen door de gemeente om nog meer zekerheid te krijgen voor de gemeente
over het open en groen blijven, zoals een beschermd landschap of de bestemming groen. Of heeft de
gemeente hier nu geen mogelijkheid toe? Is

IB 20 027: Schone lucht
- D66 verzoekt het college om de participatie weer te starten. de vertraging door de start van de
crisis is te begrijpen. Het is nu juist het moment om mensen bij de verdere besluitvorming en acties
te betrekken. Daar kan voor digitale en aangepaste participatie worden gezorgd, waarbij rekening
wordt gehouden met de situatie waar we als maatschappij nu in zitten.

IB 20 031:
- D66 vraag de wethouder om kort in te gaan op de verhoogde druk op het ophalen van huisvuil en
hoger zwerfafval. Hoe ziet hij dit voor de komende weken, is er voldoende capaciteit en
communicatie met de inwoners hierover?

Algemene vraag

* Verkeer

D66 ondersteund het verzoek van de VVD om te kijken naar een oplossing voor het verder
behandelen van de vragen rondom het actieplan verkeer in een aparte forum sessie, en bv
vooruitlopend daarop een schriftelijke ronde met data zsm in te plannen - tenzij voor de ambtelijke
organisatie een mondelinge of briefing sessie digitaal makkelijker of sneller is dan een schriftelijke
ronde.

