Overzicht niet afgedane aan- of overgenomen moties
2014-2021
Datum

Partij(-en) en onderwerp

1.
raad
3 juli 2018

Motie CDA

Voortgang
Motie is overgenomen door college

Motie: Samen sterk tegen eenzaamheid, opstellen van een actieplan
Het college is bezig het actieplan uit te
werken.

2.
Raad 3 juli
2018
3.

Motie CDA
Motie: Handhaving en toezicht – voorbereiden voorstel voor uitbreiden
handhavingscapaciteit.
Motie D66
Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep)

Motie is overgenomen door college

Motie is aangenomen in raad 25-09-2018

Raad
25-09-2018

4.
Begrotingsraad
8-11-2018

Verzoekt de wethouder Jeugd om:
 In het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10 te pleiten voor het instellen
van een Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep),
bestaande uit een lid (en een plv. Lid) van iedere deelnemende
gemeente die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de
ontwikkelingen van de regionale Jeugdzorg H10 aan het Bestuurlijk
Overleg en aan de gemeenteraden H-10;

De instelling van deze Gemeenteraden Overleg H-10 uit te werken
in de Governance structuur voor regionale samenwerking H10, die
wordt verwacht in het 4e kwartaal 2018;
 Schriftelijke terugkoppeling te geven van het gesprek over het
instellen van het Gemeenteraden Overleg H-10 in het Bestuurlijk
Overleg Jeugd H-10.
Motie Flexpool D66
In en met de regio samen te werken om te zorgen voor voldoende
capaciteit en kennis voor de korte en lange termijn voor de fysieke en
sociale transities

Motie is overgenomen door college en wordt
als volgt uitgevoerd.
Rijswijk werkt met buurgemeenten* in de
regio Haaglanden samen in het

samenwerkingsplatform Werken in
Haaglanden. Werken in haaglanden is gericht
op het samen sterk staan op de arbeidsmarkt
en het behouden van talent en deskundigheid
voor de regio.
Jaarlijks wordt er een gezamenlijk jaarplan
gemaakt met ontwikkelopdrachten en
uitvoerende activiteiten. In 2019 is in het
jaarplan is o.a. een ontwikkelopdracht t.a.v.
gezamenlijke flexibele regionale capaciteit.
Binnen deze opdracht wordt de mogelijkheid
van een Regionale expertpool verkend.
*(Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft,
Midden Delfland, Westland, LeidschendamVoorburg, WODV, en VRH)
5.
Raad 18-122018

Motie Parkeren
Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zones
De opties voor een simpele opzet met de voor en nadelen aan de raad
voor te leggen inclusief de financiële gevolgen voor de burgers. En na
een open discussie met de raad de gevolgen van de besluitvorming
daarover in de begroting van 2020 vast te leggen.

6.
Raad 18-122018

Motie Kindervragenuur – D66 en andere fracties
Een jaarlijkse gemeenteraad-take-over, waarbij Rijswijkse kinderen uit
groep 7 en 8 in samenwerking met de kinderrechtenambassadeurs voor
één uur de zaal van de gemeenteraad overnemen en via een
kindervragenuur vragen kunnen stellen aan het college én aan de
gemeenteraad, zodat wij als raad door de ogen van een kind kijken
naar onze besluitvorming.

7.
Raad 5 maart
2019

Motie Regenbooggemeente –Groenlinks en andere fracties

Motie is aangenomen
Een raadsvoorstel wordt voorbereid voor 11
februari 2020

De motie is overgenomen door het college.
Motie is vertaald naar een jaarlijks
terugkerend debat.

Het college heeft de motie overgenomen.
contact te zoeken met Regenboogsteden in de buurt, om inspiratie op
te doen en hulp te vragen voor het toetsen van huidig beleid en het
ontwikkelen van nieuw beleid op inclusiviteit;

● In het reguliere beleid gericht op onderwijs, sport, veiligheid, zorg en
de aanpak ter bestrijding van eenzaamheid, aandacht voor de positie
van de LHBTI+’ers te vragen;
● Met het antidiscriminatiebureau (ADB) van de veiligheidsregio
Haaglanden na te gaan wat de aard en omvang van discriminatie van
LHBTI+’ers in Rijswijk is, de ontwikkelingen en sociale acceptatie in
onze gemeente te monitoren en de gemeenteraad daarover jaarlijks te
informeren;
● Er zo voor te zorgen dat Rijswijk voor Coming Out Day in 2019 een
Regenbooggemeente is.
8.
Raad 9 juli
Kaderdebat

Motie “slagkracht ambtelijke organisatie” BVR
Onderzoeken of ter bevordering van de slagkracht de beslislijn(en)
tussen het college en de ambtelijke afdelingen kan worden verkort en/of
verbeterd.

9.
Raad 9 juli
Kaderdebat

Motie “stofkam” BVR

10.
Raad 9 juli
Kaderdebat
11.
Raad 9 juli
Kaderdebat

12.
Raad 9 juli
Kaderdebat

Motie is overgenomen door het college

Motie is overgenomen door het college
De stofkam door de meerjarenbegroting te halen - zonder naar het
middel belastingverhoging te grijpen - en de raad daarover te
informeren
Motie: ‘’Excellente dienstverlening met gezonde bedrijfsvoering’’
VVD en RB
Motie is overgenomen door het college
een kostendekkend tarief in te stellen voor de thuisbezorging van
reisdocumenten.
Motie ‘voorbereid op verkoop Eneco’ D66
Te beginnen met de afbouw van het Eneco dividend in de
meerjarenbegroting;
Op korte termijn met een procesvoorstel richting de raad te komen over
de kaders voor waardevolle aanwending van de te verwachtte
geldstroom uit de verkoop van Eneco aandelen
Motie Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen D66
in beeld te brengen wat de problemen zijn waar ouderen en
zorgondernemers aan te geven hoe u deze gaat oplossen binnen de
kaders van de ge-meentelijke mogelijkheden;
aan te geven hoe het college initiatieven tot het oprichten van
kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen gaat faciliteren,

Motie is overgenomen door het college

Motie is overgenomen door het college

13.
Raad 9 juli
Kaderdebat

de gemeenteraad hierover schriftelijk voor 15 oktober aanstaande te
informeren.
Motie : Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder –VVD
WIJ. RB
Een inventarisatie te maken van de aanwezige speeltoestellen in de
wijken, Dit betreft zowel de wijk Sion als Parkrijk.
Een aantal (overbodige) speelplaatsen van de doelgroep 1 t/m 6 jaar
wellicht te transformeren of ook geschikt te maken voor de doelgroep
10 +. Tevens hierover de inwoners te informeren en bij de plannen te
betrekken (participatie)

Raad 9 juli
Kaderdebat

Motie: Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar!
Op zoek te gaan naar een reguliere basisschool in Rijswijk die mee wil
werken aan deze pilot en roept het college op hiervoor dekking te
vinden in de begroting;
De pilot zo spoedig mogelijk uit te rollen en de resultaten delen met de
raad.

14.
Raad 9 juli
Kaderdebat

MOTIE: Arbeid als beste zorg diverse fracties
Een Quick Scan van de doelgroep uit te voeren in 2019 met nulmeting
naar de aard en omvang van de problematiek, in kaart te brengen van
goede voorbeelden op basis van vrijwilligheid (en de kosten daarvan)
van vergelijkbare gemeenten (bijvoorbeeld Zwijndrecht)
Enkele opties uit te werken voor individuele trajecten in
leerwerkbedrijven dan wel bij maatschappelijke instellingen (financieel,
begeleiding, regelgeving)
In 2020 te starten met een pilot met een groep deelnemers uit trede 1
en 2 op basis van de uitgewerkte opties.

15.

Motie ‘donker waar het kan, licht waar het moet’ GL en D66
inventariseren wat de mogelijkheden zijn om Rijswijk slim te verlichten
naar het principe ‘donker waar en wanneer het kan, licht waar en
wanneer het moet’;
hierover de raad via een informatiebrief voor juni 2020 te informeren.

Raad 7
november
2019

Motie is overgenomen door het college

Motie is overgenomen door het college

Motie is overgenomen door het college

De heer Wit (GL) geeft in Forum Stad van 3
december 2020 aan dat kennis is genomen
van een voortgangsbericht van het college
over uitvoering van deze motie. Echter de
motie is breder bedoeld dus ook als het gaat
om bijv. reclameborden licht etc. dus graag
daar nog een antwoord op.

Derhalve verzoek de heer Wit om deze motie
nog te handhaven op deze lijst en niet af te
voeren.
16.
Raad 7
november
2019
17.

Motie Onderhoud en energiemaatregelen in plaats van nieuwbouw
sociale sector – CDA, VVD, OR, VVD, RB, D66 en BVR
In het nieuw te sluiten convenant met woningbouwverenigingen géén
taakstellingen meer af te spreken voor nieuwbouw, maar wel voor groot
onderhoud en maatregelen voor energietransitie in de bestaande
woningen,
Motie Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en
politieagenten. CDA, WIJ.

Raad 7
november
2019

Te onderzoeken of in nieuwbouwlocaties in Rijswijk woningen door de
gemeente zelf kunnen worden aangekocht en onder voorwaarden
verhuurd aan specifieke doelgroepen met een maatschappelijk
belangrijke functie, zoals leraren, verplegers en politieagenten, waar
ook in deze regio een tekort aan is.

18.

Motie: help ouderen in het gemeentehuis/ Huis vd Stad RB- PvdA

Raad 7
november
2019
19.
Raad 17
december
2019

20.
Raad 17
december
2019

Motie is overgenomen

onderzoeken of een ouderenloket mogelijk is in ons eigen
gemeentehuis / nog te realiseren Huis vd Stad.
Motie Van open house naar safe house CDA
Ervoor te zorgen dat op de kortst mogelijke termijn binnen de H10 de
omslag wordt ingezet van een open house inkoop procedure naar een
strakkere aanbesteding met een beperkt aantal zorgaanbieders;
Hierover per ommegaande het gesprek aan te gaan met de andere
H10 gemeenten
• De raad over de voortgang en resultaten hiervan aan het einde van
het eerste kwartaal 2020 te informeren
Motie Gelijktijdig informeren alle H10 Raden
In het eerstkomende Bestuursoverleg Jeugd van de H10 te bespreken
dat alle tien deelnemende Raden gelijktijdig en zo ruim mogelijk
gelegen voor de raads-behandeldatum, de documenten - waaronder
rapportages en informatiebrieven - ontvangen.

Motie is overgenomen

Motie is overgenomen

Motie is overgenomen

Motie is aangenomen

21.
Raad 17
december
2019

22.
Raad 17
december
2019

27

Op iBabs onder overzichten H10 Jeugd aan te maken waar ingekomen
stukken vanuit De H10 kunnen worden opgenomen, zodat deze
toegankelijk zijn al voorafgaande aan de huidige procedure voor
documenten rondom fora
Motie Evaluatie GR H10 Jeugd Diverse fracties
Om in de gemeenschappelijke regeling H10 het standpunt in te nemen
dat:
- In de evaluatie niet alleen de samenwerking te evalueren, maar ook
de volgende drie punten mee te nemen:
- de samenwerking tussen gemeenten
- het ingezette beleid en het resultaat hiervan
- de uitvoering van taken in het servicebureau
- en als evaluatiedatum te kiezen voor 31.12.2021.
Motie Mobiliteitstransitiefonds Verstedelijking (in De Bogaard)
Onderzoek te doen naar het introduceren van een
mobiliteitstransitiefonds Verstedelijking;
Werk te maken van de monitoring van het verkeer over de Prinses
Beatrixlaan zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Prinses
Beatrixlaan (IB 19 019) en hier zelf het initiatief toe te nemen.
Motie Tijdige passende jeugdhulp – VVD, D66, GL, RB en PvdA

Motie is aangenomen

Motie is overgenomen

Raad 7 juli
2020

Verzoek:
In het koersdocument ‘Toegang tot zorg’ aan te geven hoe het
Jeugdteam beter in staat gesteld kan worden om meer gevallen zelf te
behandelen, waardoor zij minder gevallen hoeven door te verwijzen
naar zwaardere hulp;
In het koersdocument mee te nemen hoe de rol van
praktijkondersteuners versterkt kan worden bij Rijswijkse
huisartsenpraktijken;

Motie is overgenomen

Presentatie en Raadsinformatiebrief.
Hiermee is de inhoud van het koersdocument
gedeeld. Het koersdocument is een intern
document.

Met een heldere analyse te komen van Rijswijkse kinderen en jongeren
die jeugdhulp ontvangen (gaat het om kinderen uit eenoudergezinnen?
vroegtijdig schoolverlaters? etcetera) teneinde te komen met een
gerichte preventieve aanpak en vroegtijdige interventies beter in te
kunnen zetten.
28
Raad 7 juli
2020

29
Raad 7 juli
2020

30
Raad 7 juli
2020

Motie Deelvoertuig coöperaties – GL, D66, GBR en RB
Verzoek:
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en behoefte bij inwoners
voor een introductie van deelvoertuigcoöperaties in Rijswijk, de
resultaten van dit onderzoek onderdeel te laten uitmaken van het nog
op te stellen mobiliteitstransitieplan en parkeernormenbeleid,
Motie Innovatiefonds – VVD, D66, BVR, WIJ. en GBR

Motie is overgenomen

Verzoek:
Bij het raadsvoorstel omtrent de besteding van de Enecogelden de raad
een voorstel aan te bieden tot het instellen van het Investeringsfonds /
Innovatiefonds Rijswijk;
Hierbij mee te nemen minimale en maximale waarden van het fonds,
voorwaarden voor jaarlijkse stortingen en onttrekkingen;
Dit voor te bereiden in samenspraak met de woordvoerders uit de
fracties in de gemeenteraad.
Motie Parkmanagement in de Plaspoelpolder

Motie is overgenomen

Verzoek:
Op korte termijn in gesprek te gaan met ondernemers in de
Plaspoelpolder over de opzet van parkmanagement;

Motie is overgenomen

Indien de ondernemers zich hiervoor uitspreken, zsm te komen tot de
opzet van parkmanagement voor de Plaspoelpolder;

31
Raad 7 juli
2020

Motie aanpak betere jeugdzorg – CDA, GBR, BVR, WIJ. en RB
A. binnen de gemeente een klein team van professionals samen
te stellen dat de toegang tot jeugdzorg bewaakt en dat naast
noodzakelijke toewijzing van hoog specialistische zorg, vooral
gericht is op preventieve maatregelen en ondersteuning in de
eigen sociale omgeving, zoals talentontwikkeling van het kind,
verbetering van de maatschappelijke situatie van het gezin,
opvoedingsondersteuning en dat daarbij over samenwerking
met en inzet van welzijnsvoorzieningen beschikt.
B. dat dit nieuwe team snel kan schakelen met zowel instellingen
als Veilig Thuis, als met medewerkers op het stadhuis belast
met WMO, Armoedebeleid, Onderwijs etc.

Motie is overgenomen

Verzoekt het college om daarnaast de inkoop van specialistische en
hoog specialistische jeugdzorg bij een zo beperkt aantal
zorgaanbieders als mogelijk te beleggen.
Draagt het College op hiermee direct aan de slag te gaan,
32
Raad 7 juli
2020

Motie Voorkom nieuwe armoede onder kinderen – PvdA en GL






Verzoek:
Zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en
verschillende relevante bedrijven en instellingen daarbij te
betrekken om kennis te delen en nieuwe inspirerende ideeën
voor een aanpak op te doen,
In samenwerking met de verschillende maatschappelijke en
onderwijspartners snel in beeld te brengen welke nieuwe
groepen kinderen in armoede dreigen te raken,
Op basis hiervan samen met partners middelen ter beschikking
te stellen om de nieuwe groep kinderen in armoede (en de
gezinnen) ‘op maat’ te ondersteunen in natura of anderszins,

Motie is overgenomen



33
Raad 7 juli
2020

Hierover de raad te rapporteren aan het einde van 2020.

Motie Proef met basisbaan in Rijswijk – PvdA, GL, Wij. en D66
Verzoek:

Motie is aangenomen

Op korte termijn (dit jaar) een proef te starten met enkele basisbanen in
onze gemeente waarbij mensen in een uitkering de mogelijkheid wordt
geboden om werkervaring op te doen voor een participatie-inkomen1 ter
hoogte van een minimumsalaris.
34
Raad 7 juli
2020

Motie Jeugdparticipatie – PvdA, GL, D66, WIJ.




35

Verzoek:
Het kindervragenuur toegankelijk te maken voor alle kinderen.
Met behulp van de kinderrechten- en jongerenambassadeurs
een plan te ontwikkelen:
o Voor het structureel betrekken van jongeren en hen
een podium te geven in Rijswijk, door bijvoorbeeld een
stadslab, een burgertop of een kindergemeenteraad.
o Voor het betrekken van jongeren bij meer
beleidsterreinen en politieke vraagstukken.
o Om alle jongeren meer te betrekken bij de lokale
democratie, door ze bijvoorbeeld op bezoek te laten
komen in het stadhuis, politici gastlessen laten geven
op scholen. Dit wordt nu nog heel weinig gedaan.
De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en met
een plan te komen voor het einde van het jaar.

Motie Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig
laten doorlopen - RB

Motie is overgenomen

Raad 7 juli
2020

36
Raad 7 juli
2020

Verzoek:

Motie is overgenomen

1.Het beoordelen/bekijken van de huidige externe inhuur per functie.
2: Inzetten op aantrekken van nieuw ( vast) personeel.
3:Investeren in werving en selectie en zoeken naar medewerkers met
de potentie om door te groeien binnen de gemeente Rijswijk.
4: Inzetten op de arbeidsmarkt &communicatiebeleid.
5:Nieuwe vormen van werving en selectie te ontwikkelen., om een
andere,”jongere” doelgroep te bereiken en te inspireren en snellere
processen te ontwikkelen.
6: Per kwartaal de raad te informeren mbt de behaalde resultaten/
ontwikkelingen op dit gebied en gaat over tot orde van de dag.
Motie Hekken Endezant - BVR
Verzoek:
Constaterende dat omwonenden van de ecologische zone Endezant al
jaren overlast ondervinden vanwege een enorme toename van honden.
De oorzaak hiervan is dat er hekken zijn geplaatst om te voorkomen dat
honden de straat oversteken. Er zijn overigens geen voorbeelden
bekend dat er voor die tijd ongevallen met honden hebben
plaatsgevonden.
Hondenbezitters dienen hier zelf verantwoordelijk voor te zijn.
Het is een typisch voorbeeld van mislukte participatie. Bij de gemeente
was bekend dat er bij de omwonenden ernstige bezwaren waren, deze
zijn genegeerd.
Het gebied heeft grote aantrekkingskracht gekregen op
hondenuitlaatservices en bezitters van honden tot ver buiten Rijswijk
waardoor de overlast in grote mate is toegenomen.
Om nu een einde aan deze, voor de meerderheid van de
omwonenden, ongewenste situatie te maken, verzoekt Beter voor
Rijswijk de hekken zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Motie is overgenomen

Een vervangende locatie voor honden is niet noodzakelijk omdat na het
verwijderen de honden uit de wijk welkom blijven.
37

Motie Help de Culturele sector – GL en PvdA

Raad 7 juli
2020

Verzoek:




38.
Raad 7 juli
2020

Motie is overgenomen door het college

Zoals in uw gezamenlijke brief aan de provincie is vermeld, in
beeld te brengen welke instelling direct steun nodig hebben in
Rijswijk. En dit zo snel als mogelijk aan de raad terug te
koppelen.
Met zowel een korte- als een langetermijnplanning te komen
om de culturele instellingen te ondersteunen.
En voor het einde van het jaar hier terugkoppeling over te
geven.

Motie Slagenlandschap landschapsmonument – GL, D66, PvdA,
Wij. en GBR
Verzoek:

Motie is overgenomen door het college

te onderzoeken of het slagenlandschap als Landschapsmonument kan
worden geclassificeerd, o.a.
als onderdeel van het participatieproces;
 daartoe wanneer nodig de monumentenverordening uit te
breiden met het hoofdstuk beschermd gemeentelijk
landschapsmonument;
 contact te zoeken met de provincie, teneinde aan te sluiten bij
de Vlietzone en/of Zwethzone;
 de raad hier zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind 2020 over te
informeren,
39.

Motie Denk aan onze kinderen – BVR, GL, RB en OR

Raad 6
oktober 2020

Verzoek:
Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn (o.a. kosten) om
1. de Van Zweedenzaal te renoveren zodat het bewegingsonderwijs
daar gewoon kan blijven plaatsvinden;

Motie is aangenomen door de Raad

40.
Raad 6
oktober 2020

2. een bewegingsonderwijsfaciliteit in de vorm van een gymzaal te
realiseren pal naast de 4 scholen op de Jacob van Offwegenlaan op het
braakliggende terrein van de oude brandweerkazerne daar waar het
bestemmingsplan ‘maatschappelijk’ is en er nog geen plannen zijn voor
deze locatie;
de uitkomst aan de raad voor te leggen ter besluitvormingen.
Motie Grenzen verleggen ( buiten de gemeente grens) voor aanpak
daklozen en zwervers - RB
Het probleem van daklozen en zwervers waar de wethouder lokaal op
vastloopt regionaal bespreekbaar te gaan maken met de intentie en
boodschap dat er een oplossing voor gevonden moet gaan worden gaat
over tot orde van de dag.
Motie werk aan de winkel - BVR

Motie is overgenomen door het college

Raad 5
november
2020

Beter voor Rijswijk verzoekt het College om te onderzoeken of, en op
welke wijze wij deze groep “thuiszitters” (inwoners met een
bijstandsuitkering) aan het werk kunnen krijgen, uiteraard met behoud
van de uitkering.

Motie is overgenomen door het college

42.

Motie verkeersveiligheid Herenstraat – D66

Raad 5
november
2020

Verzoekt het college:

41.

●

●
●

●

Bij de Verkenning herinrichting Geestbrugweg en het opheffen
van de voetgangerstunnel Haagweg uit te gaan van het
toegankelijker, overzichtelijker en veiliger maken, dit inclusief
de situatie tussen de Herenstraat, Willemstraat en de
Lindelaan;
Hierbij duidelijk de optie van éénrichtingsverkeer en mogelijke
andere routes voor parkerend verkeer en mogelijkheden voor
laden/lossen mee te nemen;
De bewegwijzering en communicatie - met borden en digitale
applicaties - nadrukkelijk mee te nemen waarbij wordt gewezen
op de diverse parkeermogelijkheden in Oud-Rijswijk met
richtingaanduiding voor een goede verkeersgeleiding in het
gebied;
Het nu gemengde gebied voor voetgangers, fietsers en
laden/lossen af te sluiten met kentekencamera’s om
sluipverkeer van auto’s en bromfietsen te voorkomen en

Motie is overgenomen door het college

43.
Raad 5
november
2020

44.
Raad 5
november
2020

45.

toegang enkel en specifiek toe te staan voor tijdelijk laden en
lossen voor bewoners en ondernemers;
● In het open planproces tevens mee te nemen welke
investeringen en ruimtelijke wijzigingen nodig zijn om ook
oplossing te bieden aan een overzichtelijke, toegankelijke en bij
het karakter passende entree van het gebied waar voetgangers
en fietsers veilig zijn, en fietsers, scooters en auto’s goed naar
(bewaakte) parkeerplekken toe worden geleid;
● Te zorgen dat dit planproces wordt opgestart.
Motie herijking afvalstoffenheffing – D66, BVR, WIJ., CDA en GBR
Verzoekt het College om:

Motie is aangenomen door de Raad

a. Bij de opstelling van het nieuwe afvalbeleid en armoedebeleid
met voorstellen te komen voor andere kostendagers cq een
aangepaste beleidslijn voor de te herijken onderdelen Ophalen
grofvuil, Kwijtschelding, Veegkosten en een Gedifferentieerd
afvalstoffentarief voor restafval.
b. De besloten beleidslijn onder a. uiteindelijk te verwerken in een
aangepast afvalstoffentarief voor de 3 categorieën
persoonshuishoudens ten behoeve van de begroting 2022.
Motie Snappen of schrappen – CDA, GBR, D66, WIJ. en BVR
Verzoekt het college:
 een enquête uit te zetten bij Rijswijkse zorgafnemers en hun
mantelzorgers waarin wordt onderzocht welke regels en
administratie in de zorg door hen als onnodig ervaren worden;
 de resultaten van deze enquête als actielijn te betrekken bij de
verdere uitwerking van het Actieplan Jeugd en WMO en de
Raad hierover te informeren.

Motie Hufterboete invoeren in Rijswijk - BVR

Motie is overgenomen door het college
De heer Van Enk (CDA) heeft in Forum Stad
van 3 december 2020 gemeld dat er nog
uitvoering gegeven zal worden aan 2
toezeggingen van wethouder Bentvelzen:
Nl. een overzicht/lijst van te schrappen regels
inzake Zorg/ Wmo die al waren vastgesteld
en bij de uitvoering Wmo ook cliënten te
betrekken bij evaluatie.

Raad 5
november
2020

Beter voor Rijswijk verzoekt het College om te onderzoeken of we in Rijswijk
Motie
‘de is overgenomen door het college
Rotterdamse Hufterboete’ kunnen overnemen. Bij voorkeur in een fiscale
boeten zoals naheffing Afvalstoffen, zoals ook wordt toegepast in het
parkeerregime.

46.

Motie Beleidskader subsidies – D66, GBR, BVR, CDA en WIJ.

Raad 5
november
2020

Verzoekt het college:

47.



Een beleidskader te ontwikkelen voor alle gemeentelijke
subsidies waarin per beleidsprogramma (per programma uit de
begroting) duidelijke criteria worden opgesteld waarin tenminste
een invulling is opgenomen van:
o Per programma de gezamenlijke doelstellingen die we
willen behalen
o De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te
komen voor dat beleidsterrein
o De manier waarop de subsidie wordt berekend (vast
bedrag of met variabele component)
o Prestatie-indicatoren voor dat beleidsterrein (per
programma) waarop wordt gerapporteerd
o Totale hoogte van subsidiekader voor dat
beleidsprogramma
 Dit aan de raad ter besluitvorming aan te bieden uiterlijk in de
gemeenteraad van maart 2021, zodat dit op tijd is voor het
subsidieproces voor 2022 (dat per 1 juli 2021 moet worden
ingediend)
 Daarnaast een voorstel te doen of en op welke manier de
korting op het subsidiekader ingevuld gaat worden voor alle
programma’s
 Een overzicht te maken van subsidies, die al voor 2021 zijn
toegekend met het beleidsveld/programma, het
maatschappelijk doel (wat krijgt Rijswijk ervoor terug), de
ontvanger van de subsidie, de hoogte van het subsidiebedrag,
een omschrijving van de subsidieaanvraag (wat wordt er mee
gedaan), de status van de subsidie (in behandeling, toegekend,
definitief) en het totaal van subsidies (totaal en per beleidsveld).
Motie Maaltijden bezorgen zonder zorgen -GL

Motie is aangenomen door de Raad

Raad 5
november
2020

Verzoekt het college:
 De mogelijkheden te onderzoeken om in Rijswijk nieuwe
ondernemersinitiatieven op het vlak van herbruikbare
verpakkingen in de afhaal- en maaltijdbezorging te stimuleren,
onder meer door in kaart te brengen welke initiatieven nu
bestaan, welke daarvan succesvol zijn en welke rol de
gemeente
daarin heeft vervuld;
 Via bestaande lokale kanalen of aansluitend bij bv. de
gemeente Den Haag, waar deze motie ook is ingediend,
potentiële initiatiefnemers in de stad te enthousiasmeren en
hiermee in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor een pilot
of andere vorm van samenwerking in kaart te brengen;
 De raad hierover voor juni 2021 te informeren.

48.

Motie Zonnedak

Raad 15
december
2020

Verzoekt het college:
● Te onderzoeken of zonnepanelen op het dak van de gerevitaliseerde
Snijderschool meegenomen kan worden in verdere uitwerking
● Zonnepanelen op daken mee te nemen in de integrale
huisvestingsnota (zowel in bestaande als nieuwbouw van scholen)
Motie ecologische zones vastleggen in bestemmingsplan
Sportpark Elsenburg

Motie is aangenomen door de Raad

Verzoekt het college:
 bij de bestemmingsplanwijziging die noodzakelijk is voor het
ontwikkelen van het gebied, de bestemming van de ecologische zones
als dusdanig vast te leggen in het ontwerp bestemmingsplan.
Motie Groen Havenkwartier

Motie is aangenomen door de Raad

Verzoekt het college er voor zorg te dragen dat:
1. De door hoogbouw-accenten vrijkomende ruimte benut wordt voor
daadwerkelijk zichtbaar en fraai aangelegde groenzones - onder
het motto: liever nog een onsje meer groen dan water - met bomen
en sierlijke beplanting, als een eigentijdse invulling van het
oorspronkelijk karakter van Rijswijk als park- en rozenstad. Waarbij

Motie is aangenomen door de Raad
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Motie is aangenomen door de Raad
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gevarieerd wordt in soort en hoogte van bomen en heesters en de
uitstraling hiervan bij het door de wijk lopen duidelijk aanwezig is;
2. Onderzoek wordt gedaan naar huidige ecologische waarden in het
gebied en de directe omgeving, rekening houdend met historie en
het belang van bestaande groenvoorzieningen. Met dit onderzoek
te zorgen dat de ontwikkelingen in het Havenkwartier aansluiten op
de verbetering van de biodiversiteit en het groen in heel Rijswijk;
3. Bij het uitwerken van de visie breder te kijken dan alleen de
openbare ruimte. Door in te zetten op natuurinclusief bouwen door
de private partijen. Met daktuinen, groene gevels, vogelkasten in
gevels en bijenhotels in de muren. Waarbij als uitgangspunt geldt
dat het groen in de hele wijk aanwezig is, zodat in de wijk als
geheel rekening wordt gehouden met de biodiversiteit.
4. Bij de verharding in het gebied zoveel mogelijk gebruik te maken
van waterdoorlatende verharding op opritten en parkeerplaatsen,
zowel in publieke als private zones.
Motie verhoog de leefbaarheid, niet alleen de gebouwen
(Havenkwartier)
Verzoekt het college
- Bij de uitwerking van het voorontwerp van de Sijthoff locatie met de
projectontwikkelaar te bezien of de hoge toren in de hoek aan het
Jaagpad kan worden omgewisseld met een van de lagere torens op
deze locatie, waarbij zon- en windstudies betrokken worden om
windhinder op straatniveau zo veel mogelijk te voorkomen en het
aantal zonuren in het gebied te maximaliseren;
- Bij de ontwikkeling van hoogbouw – en dan met name de
woontorens op het Sijthofterrein – alleen ontwerpen met
architectonische allure en een ranke uitstraling in aanmerking te
laten komen voor bestemmingsplanwijziging;
- En tot slot maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast en
stimuleren van schone lucht
Motie vreemd aan de orde van de dag over scan- en
naheffingsproces parkeerboetes van Rijswijksbelang

Motie is aangenomen door de Raad.

Verzoekt het college zsm: 1:Via haar (sociale) media kanalen eerlijk en
oprecht naar buiten te gaan treden over de fouten die zijn gemaakt. 2:
In hetzelfde bericht te vermelden dat gedupeerden zich kunnen melden
bij de gemeente Rijswijk, dat er hulp aangeboden gaat worden door de
gemeente Rijswijk om onterechte naheffingen terug te vorderen bij het

Motie is aangenomen door de raad
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incassobureau. 3: Samen met uw incasso partner het scan- en
naheffingsproces serieus aandacht te geven en dit probleem zsm op te
lossen en gaat over tot de orde van de dag.
Motie op taakstelling subsidies door CDA, D66 en GBR
Verzoekt het college:
• Het aanpassingen op basis van de evaluatie subsidieverstrekking
2022 mee te nemen in subsidieverstrekking 2023
• Voor de structurele taakstelling 2023-2026 categorie 4 andere dekking
te zoeken door:
- Te onderzoeken hoeveel exploitatievoordeel verwacht wordt over de
jaren 2023-2026 door het samengaan van drie grote instellingen in het
Huis van de Stad;
- Te onderzoeken hoeveel bezuiniging mogelijk is op het convenant met
de Schouwburg, met betrekking tot niet rendabele voorstellingen,
aangezien deze vanaf 2023 ook in de Raadzaal (theaterzaal) plaats
kunnen vinden. Hierdoor krijgt de Schouwburg in haar gebouw ruimte
om meer rendabele voorstellingen te organiseren welke ten gunste kan
komen aan de subsidietaakstelling;
- Te onderzoeken of het mogelijk is de inkomsten van de Schouwburg
en Museum te vergroten, door ruimte te geven voor meer rendabele
activiteiten en het activeren van samenwerking met het bedrijfsleven
(bijvoorbeeld hotelarrangementen met museum-/schouwburgbezoek /
uitbreiding horeca) wat ten gunste kan worden gebracht aan de
subsidietaakstelling ;
- De noodzaak voor een taakstelling te heroverwegen mocht het Rijk
het tekort op de jeugdzorg aanvullen;
- Een onderzoek te doen om de indirecte subsidies verder inzichtelijk te
maken
• voor 1 juli 2022 een Raadsvoorstel voor de nieuwe taakstelling 20232026 ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen, zodat het tijdig is
voor de subsidieronde 2023

Motie is aangenomen door de raad.

