PvdA vragen over IB-Brieven Digitale Raadsbijeenkomst 21-4-2020
Doorgeschoven vraag van 14-4 gesteld door Wil:
RA 20 005 GR GGD en VT Haaglanden - Aanbieding vastgestelde Voorjaarsbrief 2020 t.b.v.
begroting 2021
De GGD heeft door de huidige situatie haar zwaartepunt van activiteiten liggen op voorlichting,
testen en onderzoek nav van Covid-19. Wat betekent dit voor de huidige activiteiten (gezonde
leefstijl etc) gericht op de kwetsbare groepen en voor de accentverschuiving in de begroting 2021?
De PvdA ondersteunt het voorstel van D66 om de IB brieven over Corona-crisis en de lokale
situatie/aanpak apart te agenderen en daarbij ook IB 20 036 (brief 3 april) te betrekken.

IB Brieven 21-04-2020

Vragen door Andy
IB 20008 Gezondheid/sport uitvoeringsagenda
Sportaccommodaties: In Rijswijk zijn er 20,4 sportaccommodaties per 10.000 inwoners. IB 18063
Behoefteonderzoek sport in Rijswijk stelt: “Opvallend is het lage aantal sporthallen per 25.000
inwoners in de gemeente; met 1,0 ligt dit ver onder het Nederlands gemiddelde van 2,7. Ook het
aantal sportzalen is laag in verhouding tot de gemiddelden van de VSG-regio, vergelijkbare
gemeenten en Nederland”.
Tellen we bij de 20,4 sportaccommodatie per 10.00 inwoners de particuliere accommodaties mee?
Zit in de telling ook dubbelgebruik?
Betekend deze ratio dat we meer dan 100 sportaccommodaties hebben in Rijswijk?
Hoeveel gemeentelijke sportfaciliteiten zijn er? (evt. splitsen naar buiten en binnen).
Meerdere terreinen worden gehuurd bij de gemeente door een stichting. Deze verhuren weer door
aan verenigingen. Zeker gelet op huidige en resulterende financiële situatie, is de gemeente genegen
om mee te werken en evt een faciliterende rol te spelen bij ontvlechting van deze stichtingen om
negatieve domino effecten tegen te gaan?
Gemiddeld gezien voldoet 51,7% van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan de
Beweegrichtlijnen. In Rijswijk is dat 51% (Gezondheidsmonitor 2016). Uit de Jongerenenquête (2015)
blijkt dat 86% van de jongeren in Rijswijk niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Wat gaan we hier actief doen voor jongeren?
Mooie ambitieuze plannen voor 2020, in hoeverre staan de activiteiten, het gereserveerde budget en
de capaciteit/ menskracht van gemeente en verenigingen door de huidige crisis onder druk? Hoe
realistisch zijn deze plannen op papier nog voor dit jaar?

IB 20017 Evaluatie Brede Impuls Regeling
Evaluatie is vooral geschreven vanuit de aanbiedende partij met enkele quotes van deelnemende
partners uit basisonderwijs. We missen evaluatie onder de doelgroep/ouders.
In hoeverre is talentontwikkeling gemonitord na de impulsprojecten? Dat was primaire doelstelling.
In plannen voor komende jaren, met fors meer geld, staat het bereiken van kwetsbare groepen. Dat
was vanaf het begin toch de inzet? In hoeverre is dat op dit moment minder gelukt?
Financiering komt van rijk en gemeente, maar daarnaast staat dat er op sommige projecten ook nog
fondsen moesten geworven. Voor welke onderdelen waren de projecten afhankelijk van fondsen?
Plannen voor toekomst zijn zeer sterk gericht op bewegen, sport en leefstijl. Waar blijft de aandacht
voor cultuur, techniek en natuur?
Welke rol speelde een grotere partner als Trias in dit verband? Zij hebben nl. ook een groot aanbod
op de Brede Scholen.
Hoe staat het met de continuïteit na afloop van de impulsprojecten?

Vragen te stellen door Wil:
IB 20029 DSW en Corona
Komen er in contacten met DSW-ers nog specifieke zorgpunten naar voren?
Waar bestaat de opvang uit voor DSW-ers, die niet thuis kunnen blijven?
Hoeveel DSW-ers uit Rijswijk zijn nog aan het werk?
Corona IB-Brieven
Wij horen graag van het college wat er verder aan actie wordt ondernomen op de vermiste
leerlingen. Het aantal is onveranderd sinds de vorige update. Zijn dit leerlingen die al bij andere
instanties bekend waren, bijvoorbeeld de leerplicht of cjg?

