Vragen GroenLinks over IB 20 019 Historie Pasgeld M. Alberts
Wanneer volgt het in deze IB aangekondigde procesvoorstel? En kan de wethouder toezeggen dat de
raad hierover actief wordt geïnformeerd?
In het feitenrelaas wordt nog verwezen naar "een (openbare) beeldvormende sessie over de
optimalisatiemogelijkheden voor de beleidsrijke 8e herziening van de" grex. Daar hebben wij tot op
heden nog niets van gezien. Wanneer ontvangen we de betreffende info die al op 17 maart gedeeld
had moeten worden?

Vragen GroenLinks over IB 20 020 R-J. de Vries
1.
In de rapportage wordt gesproken over energielabel G naar energielabel D. In tabel 4.2 wordt
een opsomming gegeven van bouwkundige aanpassingen die leiden tot een energielabel B/C
(www.energielabel.nl). Uitgaande van dit hogere label; zijn er veranderingen in de energiekosten na
bouwkundige aanpassingen of een verlaagde energie en warmtevraag?
2.
In het rapport wordt voor Staedion en Vidomes dezelfde warmtevraag genoteerd bij
'Uitgangssituatie incl. energielabel verhoging' als zonder energielabel verhoging. Alle woningen
dienen in 2050 energieneutraal te zijn. Verhogen de coperaties de energielabels van deze woningen
niet toekomstig?
3.

Waarom is er uitgegaan van het totaal niet ambitieuze energielabel D?

4.
De conclusie in de Informatie Brief is dat er geen haalbare businesscase van te maken is. De
rapportage trekt de conclusie dat het nu nog geen haalbare businesscase is. Houdt het college de
optie van thermische energie uit oppervlaktewater open?

RA 20 008 'Inwoner Rijswijk - Twee verzoeken aan de raad omtrent brom- en snorfietsen'
Dit RA had ons inziens beter gepast bij de bijeenkomst ruimte, economie en verkeer van vorige week,
want de verzoeken gaan over luchtverontreiniging en verkeersveiligheid. De inwoner stelt twee
terechte vragen die we hierbij rechtstreeks aan het college willen stellen: Wanneer gaat Rijswijk het
gebruik van tweetakt brom- en snorfietsen niet meer toe staan? En wanneer gaat u aansluiten bij het
onderzoek dat in Den Haag wordt uitgevoerd naar 'snorfietsen naar de rijbaan'? Graag daarop een
antwoord van de wethouder. En verder een verzoek om deze RA te betrekken bij de bespreking van
het (concept) Actieplan Luchtkwaliteit dat we vorige week hebben geagendeerd voor het volgend
forum.

