ID

Titel

Agendapunt

Toezegging

Portefeuille

Deadline

-houder
177

Reflectiebijeenko

Forum Stad 18-03-2021

De wethouder zegt de PvdA toe om voor eind

Jeffrey

mst voor eind

11. Raadsvoorstel Inzake

2021 een reflectiebijeenkomst te laten

Keus

2021

Rekenkamer onderzoek

plaatsvinden.

31-12-2021

beheersing en sturing van
grote projecten in Rijswijk
176

173

Effecten van de

Forum Stad 18-03-2021

De wethouder zegt VVD en D66 toe aan

Björn

"inclusieve

10. Raadsvoorstel

deskundigen te vragen wat de effecten zijn

Lugthart

verkeerslichten"

Onttrekking tunnel

van de "inclusieve verkeerslichten" en dit terug

Haagweg (nr. 21-010)

te melden aan de raad.

Verbetering van

Forum Stad 18-03-2021

De wethouder gaf aan dat er bovengronds

Björn

opstelmogelijkhe

10. Raadsvoorstel

weinig kan worden gedaan ter verbetering aan

Lugthart

den voor fietsers

Onttrekking tunnel

de opstelmogelijkheden voor fietsers. De

t.h.v. Oude

Haagweg (nr. 21-010)

wethouder heeft toegezegd dat er zal worden

Leeuw

onderzocht wat er aan alternatieve inrichting
mogelijk is van opstelruimte t.h.v. Oude
Leeuw. Een inrichting die wel voor een
verbetering zorgt.

175

Raad informeren

Forum Stad 18-03-2021

De wethouder zegt D66 en Groenlinks toe de

Björn

over planning

10. Raadsvoorstel

raad op de hoogte te houden van de planning

Lugthart

levering

Onttrekking tunnel

van de levering van de intelligente

intelligente

Haagweg (nr. 21-010)

verkeersregel installaties (IVRI's).

verkeersregelinst
allaties

29-03-2021

29-03-2021

Stand van zaken

174

Toesturen betere

Forum Stad 18-03-2021

De wethouder zegt D66 toe een betere

Björn

impressie

10. Raadsvoorstel

impressie toe te sturen aan de raad en aan de

Lugthart

Onttrekking tunnel

wijkbewoners.

Haagweg (nr. 21-010)
170

Recente

Forum Stad 18-03-2021 9.

Op verzoek van RijswijksBelang zegt

Björn

afstemming met

Raadsvoorstel

wethouder Lugthart toe te laten weten of er

Lugthart

hulpdiensten

Ontwerpbesluit Onttrekken

recent afstemming met hulpdiensten heeft

aan het openbaar verkeer 't

plaatsgevonden.

19-03-2021

Haantje (nr. 21-009)
171

Plaats van

Forum Stad 18-03-2021 9.

Wethouder Lugthart toe om te laten weten wat

Björn

monument

Raadsvoorstel

de nieuwe plek voor het monument wordt.

Lugthart

19-03-2021

Ontwerpbesluit Onttrekken
aan het openbaar verkeer 't
Haantje (nr. 21-009)
169

Communicatie

Forum Stad 18-03-2021 9.

Op verzoek van RijswijksBelang zegt

Björn

aan inwoners en

Raadsvoorstel

wethouder Lugthart toe te laten weten of de

Lugthart

bedrijven

Ontwerpbesluit Onttrekken

communicatie naar inwoners en ondernemers

aan het openbaar verkeer 't

heeft plaatsgevonden.

19-03-2021

Haantje (nr. 21-009)
172

Kaartje met

Forum Stad 18-03-2021 9.

Wethouder Lugthart zegt OR toe een kaartje

Björn

omleidingsroutes

Raadsvoorstel

met omleidingsroutes voor fietsers toe te

Lugthart

voor fietsers

Ontwerpbesluit Onttrekken

sturen.

aan het openbaar verkeer 't
Haantje (nr. 21-009)
167

Schriftelijke

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Bentvelzen zegt GL, PvdA en D66

Larissa

Voorstel afvoeren

beantwoording

2021 14. Vragenuur

toe om de vragen t.a.v. IB 21 025, IB 21 020

Bentvelzen

Beantwoording is

en IB 21 022 schriftelijk te beantwoorden.

166

vragenuur 16-3-

gepubliceerd op 18-

2021

3-2021.

Aantallen

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Lugthart zegt toe de aantallen te

Björn

traineeship

2021 13. IB Groot Project

delen t.a.v. het traineeship (deelnemers,

Lugthart

Organisatieontwikkeling

uitstroom en aantal dat blijft werken bij de

17-03-2021

Gemeente Rijswijk)
164

Begrijpelijke

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Lugthart zegt toe aan mevrouw

Björn

17-03-2021

informatie

2021 13. IB Groot Project

Van Nunen (PvdA) dat hij de vraag ten aanzien

Lugthart

verkiezingen

Organisatieontwikkeling

van het wel of niet overwegen om Stichting

maart 2021

Lezen en Schrijven in te zetten voor het

gepubliceerd.

Reactie is op 26

begrijpelijk maken van de informatie ten
aanzien van verkiezingen opneemt met de
burgemeester en op 17 maart voor 12.00 uur
mevrouw Van Nunen voorziet van een
antwoord.
163

Toelichting acties

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Lugthart zegt toe de heer

Björn

en kosten

2021 13. IB Groot Project

Sleddering (VVD) en de heer Leseman (D66)

Lugthart

Organisatieontwikkeling

toe om in kaart te brengen welke acties zijn
uitgevoerd, wat is er gedaan, wat moet er nog
gedaan worden en wat heeft dit gekost. En
een betere onderbouwing van de Enecomiddelen.

165

Begrijpelijkheid

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Lugthart zegt aan mevrouw Van

Björn

formulieren en

2021 13. IB Groot Project

Nunen (PvdA) en de heer Karremans (Wij) toe

Lugthart

brieven

Organisatieontwikkeling

dat voor het einde van het jaar alle
formulieren en (standaard)brieven worden
getoetst op begrijpelijkheid.

Voorstel afvoeren

31-12-2021

162

Berekening

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Bentvelzen zegt mevrouw Van

Larissa

Voorstel afvoeren

kostenstijging

2021 12. Raadsvoorstel

Amerongen (GBR) toe om de berekening te

Bentvelzen

Informatie is

verordening

Vaststelling van de

sturen die het verschil tussen het

jeugdhulp

Verordening Jeugdhulp

ongunstigste scenario met een kostenstijging

Rijswijk 2021

van € 270.000,- en het meer realistische

gepubliceerd.

scenario met een stijging van € 135.000,onderbouwt en de onderbouwing van de
kosten bij het niet aanpassen van de tarieven.
155

jaarrekeningen 4

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman zegt toe aan de heer

Johanna

grote instellingen

2021 10. Raadsvoorstel

Sleddering dat de jaarverslagen van de 4 grote

Besteman

invullen taakstelling op

instellingen nog aan de raad worden gestuurd.

subsidies
161

Vervolgproces

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman zal, naar aanleiding van

Johanna

gesprekken 4

2021 10. Raadsvoorstel

de vraag van de heer Van Dam (Wij) de raad

Besteman

grote instellingen

invullen taakstelling op

nader informeren over het verder proces naar

subsidies

aanleiding van de gesprekken met de 4 grote
instellingen die nu lopen.

160

Procesafspraken

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman komt op verzoek van

Johanna

Voorstel afvoeren

taakstelling

2021 10. Raadsvoorstel

mevrouw Koopman (D66) en de heer Van Dam

Besteman

Informatie is

Welzijn Rijswijk

invullen taakstelling op

(Wij) schriftelijk terug op de procesafspraken

gepubliceerd op 26

programma 7

subsidies

i.r.t. Welzijn Rijswijk en een mogelijke

maart 2021.

taakstelling binnen programma 7.
157

Indirecte

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman zegt, naar aanleiding

Johanna

Zoals aangegeven

subsidies

2021 10. Raadsvoorstel

van de vraag van mevrouw Koegler (CDA) toe

Besteman

gaan wij aan de slag

invullen taakstelling op

dat er een apart voorstel komt voor de

met de indirecte

subsidies

indirecte subsidies.

subsidies. Daarbij
wordt ook het
proces van

transparant
begroten betrokken.
159

156

Inzicht

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman zegt, onder andere

Johanna

Voorstel afvoeren

onderuitnutting

2021 10. Raadsvoorstel

richting de heer Sleddering (VVD) toe om meer

Besteman

Toelichting is

invullen taakstelling op

inzicht te geven in de onderuitnutting, in

gedeeld met de

subsidies

samenwerking met wethouder Keus.

raad.

Exploitatie

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman zegt toe om schriftelijk

Johanna

Zoals aangegeven

sportclubs

2021 10. Raadsvoorstel

terug te komen op de vraag van mevrouw

Besteman

gaan wij aan de slag

invullen taakstelling op

Koegler (CDA) waarom de kostendekkendheid

met de indirecte

subsidies

van sportclubs is afgenomen in de afgelopen

subsidies. Daarbij

jaren.

wordt ook het
proces van
transparant
begroten betrokken.
Uw vraag m.b.t. de
kostendekkendheid
betrekken wij in dit
proces.

158

154

Onderuitnutting

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman komt schriftelijk terug

Johanna

Voorstel afvoeren

programma 3

2021 10. Raadsvoorstel

op de vraag van mevrouw Kistemaker (GL) wat

Besteman

Toelichting is

invullen taakstelling op

de structurele onderuitnutting per programma

gedeeld met de

subsidies

in categorie 3 is.

raad.

Planning

Forum Samenleving 16-03-

In het kader van de doorontwikkeling van het

Johanna

evaluatie

2021 9. Raadsvoorstel

subsidiekader (o.a. van de prestatie-

Besteman

subsidiekader

beleidskader subsidies

indicatoren) zullen nadere afspraken gemaakt
moeten worden over evaluatie. De wethouder

zegt toe om terug te komen op de planning
voor de versnelde evaluatie.
153

132

Oorzaak

Forum Samenleving 16-03-

Wethouder Besteman zegt toe aan mevrouw

Johanna

afmeldingen

2021 9. Raadsvoorstel

Kames om terug te komen op de oorzaak

Besteman

bijeenkomst

beleidskader subsidies

waarom 29 van de genodigde

gedeeld met de

subsidieaanvrage

subsidieaanvragers hebben ingestemd met de

raad.

rs

uitnodiging van de 89 genodigden.

Brief CID

Forum Stad 18-02-2021

Naar aanleiding van vragen van de VVD en

Björn

Binckhorst -

14. Vragenuur

Rijswijks-Belang: De wethouder zegt toe op

Lugthart

verkeerssituatie

zeer korte termijn met 5 inrichtingsschetsen

Geestbrugweg

te komen om de verkeersveiligheid van de
Geestbrugweg te verbeteren. En zegt ook toe
de inwoners te betrekken en de inwoners te
vragen wat de voorkeur heeft.

136

IB 21 004

Forum Stad 18-02-2021

Naar aanleiding van vragen van de PvdA: De

Armand

Omgevingswet -

14. Vragenuur

wethouder zegt toe een overzicht van

van de Laar

overzicht

Rijswijkse (structuur)visies naar de raad toe te

(structuur)visies

sturen. Bijvoorbeeld ook geluidsbeleid, OR en
milieubeleidsstukken. Dit om een compleet te
krijgen voordat de raad de diepte in gaat.

134

RA 21 002

Forum Stad 18-02-2021

Naar aanleiding van vragen van de PvdA: De

Björn

Wijkontsluiting

14. Vragenuur

wethouder zegt toe te bekijken of het

Lugthart

Sion

mogelijk is om de ontwikkeling te versnellen
van autoluw maken en voor fietsverkeer de
van Rijnweg toegankelijk te maken, in
combinatie met de ontsluiting van

17-03-2021

Voorstel afvoeren
toelichting is

15-03-2021

RijswijkBuiten (Beatrixlaan op de Laan van
Sion).
131

IB 21 017 Tunnel

Forum Stad 18-02-2021

De zienswijzen m.b.t. Tunnel Haagweg

Björn

Haagweg

14. Vragenuur

hebben weliswaar niet geleid tot het

Lugthart

26-02-2021

veranderen van het voorstel, maar er zijn
punten ingebracht waarmee het voorstel kan
worden verbeterd. De heer Kooy wil graag
weten welke punten dit zijn. De wethouder
zegt toe dit schriftelijk voor "eind van deze
maand" aan de raad toe te sturen.
135

IB 21 002

Forum Stad 18-02-2021

Naar aanleiding van vragen PvdA: De

Armand

Omgevingsvergu

14. Vragenuur

wethouder zegt toe dat hij zich voor de

van de Laar

nning

zekerheid zal verdiepen in de juridische

Burgemeester

risico's van de aanvraag van de

Elsenlaan -

omgevingsvergunning Burgemeester

mogelijke

Elsenlaan.

juridische risico's
129

Besteding 1,2

Forum Stad 18-02-2021

De wethouder zegt toe schriftelijk antwoord te

Björn

miljoen euro

13. IB 21 017 Huis van de

geven op de vraag wat er met de 1,2 miljoen

Lugthart

Stad

euro gebeurd is. En zal dit uitschrijven voor

aanbestedingsprocedure

beide situaties.

fase 2
130

Kosten

Forum Stad 18-02-2021

Naar aanleiding van vragen van de PvdA en

Björn

ontwerpfase en

13. IB 21 017 Huis van de

VVD: De wethouder zegt toe uit te zoeken of

Lugthart

risico's door

Stad

er sprake is van dubbele kosten omdat de

wijziging

aanbestedingsprocedure

ontwerpfase opnieuw wordt uitgevoerd. De

aanbesteding

fase 2

wethouder neemt daarbij ook de vraag mee
welke risico's er zijn door de andere

23-02-2021

aanbestedingswijze en op welke wijze deze
risico's worden beheerst. De wethouder zal
schriftelijk antwoord geven.
127

126

Afvalbakkenplan

Forum Stad 18-02-2021

Op verzoek van GroenLinks en PvdA. De

Armand

11. R 21 008 Raadsvoorstel

wethouder geeft aan dat het afvalbakkenplan

van de Laar

Integraal beheersplan

is geactualiseerd en hij zal uitzoeken of het

openbare ruimte 2021-

als zodanig kan worden toegezonden aan de

2025

raad.

Periodieke

Forum Stad 18-02-2021

RB verzoekt de wethouder om periodiek te

Armand

voortgangsrappo

11. R 21 008 Raadsvoorstel

evalueren of te rapporteren over de voortgang

van de Laar

rtage integraal

Integraal beheersplan

van het beheersplan, bijvoorbeeld per half

beheersplan

openbare ruimte 2021-

jaar. De wethouder zegt dit toe en zal

2025

onderzoeken op welke wijze hij dit het beste
kan doen.

128

124

Onderhoud

Forum Stad 18-02-2021

Op verzoek van het CDA. De wethouder zal de

Armand

groen door

11. R 21 008 Raadsvoorstel

wethouder van Wonen verzoeken om het

van de Laar

woningcoöperati

Integraal beheersplan

onderhoud van groen met

es

openbare ruimte 2021-

woningbouwcoöperaties te bespreken. Dit op

2025

verzoek van het CDA.

Chemische

Forum Stad 18-02-2021

HTM maakt gebruik van chemische

Armand

onkruidbestrijdin

11. R 21 008 Raadsvoorstel

onkruidbestrijding op trambanen in Rijswijk.

van de Laar

g HTM

Integraal beheersplan

Groenlinks verzoekt de wethouder om

openbare ruimte 2021-

hierover met HTM in gesprek te gaan. De

2025

wethouder geeft aan hier niet van op de
hoogte te zijn en zegt toe hier in te duiken.

168

Afwegingskader

Forum Stad 18-02-2021

Op verzoek van Groenlinks zegt de wethouder

Armand

materiaalkeuze

11. R 21 008 Raadsvoorstel

toe het afwegingskader voor materiaalkeuze

van de Laar

Integraal beheersplan

aan de raad toe te sturen.

openbare ruimte 20212025
122

119

Risico-

Forum Stad 18-02-2021

Wethouder Lugthart zal met de heer Weterings

Björn

inventarisatie

10. R 21 006 Raadsvoorstel

(BvR) en de heer Hoek (Wij. Rijswijk) op vrijdag

Lugthart

Zienswijze samenwerking

19 februari 2021 afstemmen wat zij precies

Avalex en HVC voor

voor ogen hebben met een financiële risico-

verwerking van

inventarisatie. De wethouder zal daarna de

huishoudelijke afvalstroom

risico-inventarisatie opstellen en naar de raad

per 1/1/2022

toesturen.

Verouderd

Forum Stad 18-02-2021 9.

Wethouder van de Laar gaat op verzoek van de

Armand

verkeersmodel

R 21 007 Raadsvoorstel

PvdA na waarom een "sterk verouderd"

van de Laar

(2.0 i.p.v. 2.6)

Ontwikkelkader

verkeersmodel wordt gebruikt in het

Havengebied

raadsvoorstel Ontwikkelkader Havengebied,

02-03-2021

02-03-2021

namelijk versie 2.0 in plaats van 2.6.
121

120

Plan B en C voor

Forum Stad 18-02-2021 9.

Wethouder van de Laar geeft aan dat er voor

Armand

verkeerssituatie

R 21 007 Raadsvoorstel

de verkeerssituatie geen plan B en C aanwezig

van de Laar

Havengebied

Ontwikkelkader

is, maar dat hij hierover in gesprek zal gaan

Havengebied

met afdeling Verkeer.

Mogelijkheid van

Forum Stad 18-02-2021 9.

Zegt op verzoek van D66 toe om met

Armand

passantenhaven

R 21 007 Raadsvoorstel

ondernemers - die iets willen ontwikkelen in

van de Laar

Ontwikkelkader

het Havengebied - de mogelijkheid te

Havengebied

bespreken van een passantenhaven zodat
mensen die over het water langs Rijswijk gaan
gebruik zouden kunnen maken van een

02-03-2021

mogelijkheid om daar te blijven slapen en te
kunnen douchen.
147

Compensatie

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Besteman zegt toe om het

Johanna

coronakosten

2021 14. Vragenuur

collegebesluit t.a.v. compensatie van

Besteman

welzijn

coronakosten aan Welzijn Rijswijk te delen
met de raad.

149

Uitstel

Forum Samenleving 16-02-

Zodra wethouder Besteman reactie heeft

Johanna

inburgeringsexa

2021 14. Vragenuur

ontvangen van DUO op de vraag hoeveel

Besteman

mens

inburgeringsexamens zijn uitgesteld zal zij dit
terugkoppelen aan mevrouw Van der Kooij.

148

WSP versus

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Bentvelzen zegt toe zich in te

Larissa

Er wordt in overleg

actualisatie

2021 14. Vragenuur

zetten om werklozen in te zetten in het

Bentvelzen

met wethouder van

beheerplan

146

project actualisatie beheerplan (Forum Stad)

de Laar bekeken wat

de uitkomst wordt teruggekoppeld aan

de mogelijkheden

mevrouw Van Nunen.

zijn

IB 20 173 -

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Bentvelzen geeft het signaal van

Larissa

In H4 overleg

aantal Rijswijkse

2021 13. IB 20 173

representativiteit voor de onderliggende

Bentvelzen

donderdag 18 maart

respondenten

Resultaatgericht werken

gemeenten in onderzoeken door aan de H4.

2021 wordt dit

WMO

nogmaals aan de
orde gesteld en laat
de wethouder dit
expliciet in het
verslag opnemen.

145

IB 20 173 0

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Bentvelzen zegt n.a.v. de vraag van

Larissa

Nog geen besluit

monitoringsinstr

2021 13. IB 20 173

dhr. Van Dam (Wij.) toe om zodra er een

Bentvelzen

over, blijft staan.

ument WMO

Resultaatgericht werken

besluit is genomen inzake een

WMO

monitoringsinstrument dat inzicht moet geven

in de resultaten van resultaatsturing en Wmodienstverlening wordt dit teruggekoppeld
wordt aan de raad
144

143

141

140

IB 20 173 WMO -

Forum Samenleving 16-02-

Eind 2021 wordt de raad via een

Larissa

Volgt eind 2021

verbetervoorstell

2021 13. IB 20 173

Raadsinformatiebrief geïnformeerd over

Bentvelzen

en

Resultaatgericht werken

verbetervoorstellen in relatie tot de nieuwe

WMO

aanbesteding in 2022.

IB 20 165 -

Forum Samenleving 16-02-

Het antwoord op de vraag waarom peuters in

Johanna

2/2,5 jaar

2021 12. IB 20 165

Rijswijk met 2,5 jaar naar de peuteropvang

Besteman

peuteronderwijs

Beleidsnota

gaan en niet vanaf 2 jaar zoals in omliggende

'onderwijsachterstandenbel

steden wordt schriftelijk teruggekoppeld aan

eid en peuteropvang'

de heer Van den Berg (BVR).

IB 20 165 -

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Besteman zegt, o.a. aan mevr. Van

Johanna

brede visie

2021 12. IB 20 165

Nunen (PvdA), mevr. Kistemaker (GL) en dhr.

Besteman

onderwijsachters

Beleidsnota

Ezinga (VVD) om een brede visie ten aanzien

tanden

'onderwijsachterstandenbel

van onderwijs-achterstanden neer te leggen

eid en peuteropvang'

die verder reikt dan de onderwijstijd.

Actieplan Jeugd

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Bentvelzen zegt aan mevrouw Van

Larissa

Voorstel afvoeren,

en WMO - kosten

2021 11. IB 20 181

Amerongen (GBR) toe om inzicht te geven in

Bentvelzen

beantwoording

controle

actieplan jeugd en WMO

de kosten voor de controle in relatie tot het

(indien mogelijk inclusief

budget

toegevoegd

resultaat audit)
139

Actieplan Jeugd

Forum Samenleving 16-02-

Wethouder Bentvelzen zal voortgang periodiek

Larissa

en WMO -

2021 11. IB 20 181

terugkoppelen op de voortgang van het

Bentvelzen

voortgang

actieplan jeugd en WMO

actieplan en dit koppelen aan de cyclus van

(indien mogelijk inclusief

financiële besluit-vorming (neemt

resultaat audit)

interessante best practices mee)

Lopende actie

114

Terrein fietscross

Raadsvergadering 02-02-

De wethouder zegt toe aan de heren Wit en

Björn

2021 8. Raadsvoorstel

Kooy dat het terrein dat vrij komt als de

Lugthart

herstructurering Sportpark

fietscross verhuist groen zal blijven of voor

Elsenburg (nr. 21-001).

sport zal worden ingezet en dat de buurt
wordt betrokken bij de herinrichting van het
complex.

115

Register giften

Raadsvergadering 02-02-

De burgemeester zegt n.a.v. vragen van de

Bas

2021 4. Vragen van de raad

heer Kooy toe om met het college te

Verkerk

bespreken of het aanleggen van een register
voor de giften dienstbaar is.
103

Enquête

Forum Stad & Samenleving

De uitkomsten van de enquête transitievisie

Jeffrey

transitievisie

26-01-2021 4.b. IB 20 179

warmte worden (op verzoek van mevrouw

Keus

Plan van aanpak

Mooij (VVD)) gedeeld met de raad.

Transitievisie Warmte
Rijswijk
105

Ook hybride

Forum Stad & Samenleving

Op de vraag van de heer De Vries (GL) over de

Jeffrey

strategie in

26-01-2021 4.b. IB 20 179

alternatieven voor de vooroorlogse wijk zegt

Keus

transitievisie

Plan van aanpak

de wethouder toe om hierop terug te komen

warmte

Transitievisie Warmte

in de Transitievisie Warmte. Waarbij zowel de

Rijswijk

strategie full electric, warmtenet en de
hybridestrategie wordt opgenomen.

104

Moties vs acties

Forum Stad & Samenleving

Wethouder Keus kijkt n.a.v. de vraag van de

Jeffrey

26-01-2021 4.a. IB 20 139

heer Kooy (PvdA) in hoeverre er een link is

Keus

Voortgangsrapportage

tussen de zaken die uiteen zijn gezet en de

Energietransitie Rijswijk

ingediende moties RES

september 2020

106

107

IB Pasgeld

Tramremise

Forum Stad & Samenleving

Op verzoek van de heer Hoek (WIJ.) zal de

Jeffrey

26-01-2021 3.b.

wethouder terugkoppelen aan de werkgroep

Keus

Vragenuur stad

Pasgeld hoe hun feedback is verwerkt.

Forum Stad & Samenleving

De wethouder koppelt de definitieve planning

Björn

26-01-2021 3.b.

nog terug aan mevrouw Alberts (GL).

Lugthart

Vragenuur stad
111

Digitale aangifte

Forum Stad & Samenleving

Wethouder Lugthart zoekt op verzoek van

Björn

overlijden

26-01-2021 3.a. Vragenuur

mevrouw Van der Kooij (GL) uit of het

Lugthart

samenleving

mogelijk is om nabestaanden digitaal aangifte
kunnen doen van een overlijden.

113

109

Vrijwilligers TK

Forum Stad & Samenleving

Wethouder Lugthart zegt toe om de suggestie

Bas

Voorstel afvoeren

verkiezingen

26-01-2021 3.a. Vragenuur

van de heer Sleddering om de mensen die zich

Verkerk

Tweede

samenleving

hebben aangemeld voor de verkiezingsdag

Kamerverkiezingen

een bericht te sturen terugkoppelt aan (de

hebben

afdeling van) de burgemeester.

plaatsgevonden.

Gedupeerden

Forum Stad & Samenleving

Wethouder Bentvelzen zegt mevrouw Van

Larissa

Voorstel afvoeren.

toeslagenaffaire

26-01-2021 3.a. Vragenuur

Nunen toe om de raad mee te nemen zodra

Bentvelzen

Voorstel is gedeeld.

samenleving

het plan van aanpak inzake de
toeslagenaffaire m.b.t. Rijswijk klaar en de
uitvoering voorbereid.

108

IB 20 166

Forum Stad & Samenleving

Wethouder Besteman kijkt op verzoek van

Johanna

Leerplicht

26-01-2021 3.a. Vragenuur

mevrouw Koopman (D66) na of de toelichting

Besteman

samenleving

m.b.t. het aantal leerlingen dat weer terug
naar school is gegaan in het rapport staat en
laat dit anders toevoegen in de volgende
update.

110

Digitaal

Forum Stad & Samenleving

Wethouder Bentvelzen zegt toe aan mevrouw

Larissa

Voorstel afvoeren

aanleveren

26-01-2021 3.a. Vragenuur

Van der Kooij (GL) om de communicatie te

Bentvelzen

Het staat expliciet

documenten

samenleving

verbeteren dat het mogelijk is om digitaal

op de site bij de

documenten, bijv. loonstrookje aan te leveren.

TOZO-regelingen.
Verder staat op alle
brieven,
specificaties aan
klanten dat
gegevens digitaal
kunnen worden
ingeleverd.

98

Anoniem

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Bentvelzen zegt mevrouw

Larissa

Toezegging wordt

meldpunt vs.

2021 9. Kadernota jeugd en

Kistemaker toe om uit te zoeken welke

Bentvelzen

schriftelijk

Veilig Thuis

onderwijs

signalen er zijn waardoor er een anoniem

afgedaan.

meldpunt moet worden ingericht naast
meldpunt Veilig Thuis.
97

Kadernota jeugd

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Besteman en wethouder

Johanna

en onderwijs

2021 9. Kadernota jeugd en

Bentvelzen nemen de kadernota Jeugd en

Besteman

onderwijs

onderwijs terug en maken een
concretiseringsslag (specificeren van
(hoofd)doel, waarom en hoe-vragen,
opvoedingscursus).

96

Reactie sociale

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Besteman zegt mevrouw

Johanna

adviesraad op

2021 9. Kadernota jeugd en

Kistemaker toe om de reactie/input van de

Besteman

nota jeugd en

onderwijs

sociale adviesraad op de nota Jeugd en

onderwijs

Onderwijs te delen.

94

Evaluatie nota

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Besteman zegt toe om mevrouw

Johanna

jeugd en

2021 9. Kadernota jeugd en

Van Amerongen de uitgebreidere evaluatie te

Besteman

onderwijs

onderwijs

delen van de vorige nota jeugd en onderwijs
(2017-2020)

95

93

92

Update hybride

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Besteman zegt mevrouw

Johanna

docenten

2021 9. Kadernota jeugd en

Kistemaker toe om een update te geven van

Besteman

onderwijs

de rapportage hybride docenten.

SBO Scholen en

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Bentvelzen zegt mevrouw Ten

Larissa

Er komt een andere

jongerenambassa

2021 9. Kadernota jeugd en

Brummelaar toe om de SBO scholen onder de

Bentvelzen

opzet voor de

deurs

onderwijs

aandacht te brengen van de jongeren- en

ambassadeurs – er

kinderambassadeurs, zodat ook leerlingen van

wordt gekeken hoe

deze scholen een plek kunnen krijgen bij de

SBO hierin kan

jongeren- en kinderambassadeurs.

worden opgenomen

Terugkoppeling

Forum Samenleving 19-01-

Wethouder Bentvelzen zegt mevrouw

Larissa

werkgroepen

2021 6. Terugkoppeling

Koopman toe om de vraag naar

Bentvelzen

Jeugd

gemeenschappelijke

terugkoppeling vanuit de ambtelijke

regelingen (o.a. jeugdzorg)

werkgroepen jeugd aan de raden te agenderen

Blijft staan

in het eerstvolgende overleg met H10
bestuurders.
91

audit bij IB 20

Forum Samenleving 19-01-

Bij de agendering van IB 20 181 plan van

Larissa

181 PvA jeugd en

2021 3. Lijst van

aanpak jeugd en WMO wordt de audit, als die

Bentvelzen

Wmo

ingekomen stukken

beschikbaar is, meegenomen.

16-02-2021

Voorstel afvoeren IB
21 038 is aan de
raad gestuurd.
Audit is in concept
gereed en wordt nu
bestuurlijk
besproken –
verwachting is dat
de audit begin april

naar de raad
gestuurd kan
worden
88

soft en

Raadsvergadering 15-12-

Burgemeester Verkerk houdt het verzoek om

Bas

Vraag wordt

harddrugs

2020 12. Raadsvoorstel

te kijken naar het verschil tussen soft- en

Verkerk

bewaakt door

Wijziging APV 2019

harddrugs (GroenLinks) aan en wil kijken hoe

juridische zaken.

er landelijk naar wordt gekeken.
87

Verbod voeren

Raadsvergadering 15-12-

Burgemeester Verkerk zegt toe aan de heer

Bas

Vraag is uitgezet in

dieren

2020 12. Raadsvoorstel

Majjaoui (CDA) dat er binnenkort borden

Verkerk

de organisatie.

Wijziging APV 2019

geplaatst worden met het verbod om dieren te
voeren

85

Corona-fonds

Raadsvergadering 15-12-

Wethouder Keus zegt de heer Van der Meij

Jeffrey

2020 11. Raadsvoorstel

(GBR) toe om het pleidooi voor het oprichten

Keus

vaststelling Slotwijziging

van een Corona-fonds mee te nemen naar het
college.

84

Naamgeving

Raadsvergadering 15-12-

Wethouder Keus zegt toe om na te denken

Jeffrey

groeifonds

2020 10. Raadsvoorstel

over een betere naam voor het Groeifonds

Keus

Investeringskader

Rijswijk.

Groeifonds Rijswijk
82

83

Vrijwilligers

Raadsvergadering 15-12-

Wethouder Besteman zegt aan de heer

Johanna

werven

2020 8. Raadsvoorstel

Veerman (D66) toe om vanaf januari aan de

Besteman

Brede Welzijnsnota

slag te gaan om extra vrijwilligers te werven.

Inclusiviteit en

Raadsvergadering 15-12-

Het signaal t.a.v. het brede gesprek over

Johanna

sticker

2020 8. Raadsvoorstel

inclusiviteit en de zorg over de sticker neemt

Besteman

Brede Welzijnsnota

wethouder Besteman mee richting de coalitie.
Bij onvoldoende draagvlak voor de sticker zal
die niet worden toegepast.

79

VR 20 056

Raadsvergadering 15-12-

Toezegging van burgemeester Verkerk aan

Bas

Staat onder de

2020 4. Vragen van de raad

mevrouw Alberts (GroenLinks) om voor de

Verkerk

aandacht.

inhoudelijke beantwoording van de artikel 44
vraag VR 20 056 deze terug te nemen naar
het college om binnen enkele maanden
inhoudelijk antwoord te geven.
76

Van Zweedenhal

Forum Samenleving 01-12-

Reactie op de motie w.b. de Van Zweedenhal

Johanna

Wethouder

en

2020 12. Raadsvoorstel

komt begin 2021, hierin wordt meegenomen

Besteman

Besteman geeft op

brandweerkazern

Revitalisatie Snijdersschool

de oude Brandweerkazerne.

16 maart 2021 aan

e

dat een reactie voor
de zomer volgt.

70

62

Stand van zaken

Forum Samenleving 01-12-

Wethouder Lugthart zegt de heer Sleddering

Björn

sportclubs

2020 3. Lijst van

toe om een overzicht te sturen stand van

Lugthart

ingekomen stukken

zaken van sportclubs (n.a.v. IB 20 157)

Leefbaarheid

Raadsvergadering 03-11-

De wethouder gaat kijken hoe de leefbaarheid

Armand

Bekeken zal worden

meten

2020 4.a. Concept-moties

kan worden gemeten en neemt dit mee als we

van de Laar

in hoeverre het

dat programma verstedelijking wat aansturen

instrument van de

meer naar maatregelen voor de leefbaarheid

Leefbaarheids Effect
Rapportage (LER)
gebruikt kan
worden bij
toekomstige grotere
(gebieds)ontwikkeli
ngen

63

Energiegebruik

Raadsvergadering 03-11-

De wethouder komt in de eerste

Jeffrey

De eerst volgende

gemeente

2020 4.a. Concept-moties

voortgangsrapportage terug op het

Keus

voortgangsrapporta

energieverbruik van de gemeente.

ge zal in maart

2021 aan de raad
worden gestuurd.
68

Rijswijk

Raadsvergadering 03-11-

Het college is bereid om met Groot Rijswijk te

Bas

Gesprek met

Regelrecht

2020 4.a. Concept-moties

praten n.a.v. motie heroverwegen bezuiniging

Verkerk

uitgever van Groot

Rijswijk Regelrecht.

Rijswijk heeft
plaatsgevonden en
afgesproken is dat
de gemeente de 1e
helft van 2021
doorgaat met de
wekelijkse
gemeentepagina en
coronapagina. In Q2
moet besluit worden
genomen over hoe
verder na 1 juli.

60

43

Inzet

Raadsvergadering 03-11-

Er wordt gekeken of, zoals CDA voorstelt,

Bas

werkzoekenden

2020 4. Algemene

werkzoekenden op vrijwillige basis kunnen

Verkerk

bij handhaving

beschouwingen en

worden ingezet bij toezicht op straat. In bijv.

begroting

bestrijding van het illegaal storten van afval.

Raadsvergadering 06-10-

Er zal een visie op sport worden opgesteld (na

Björn

Voortgang volgt in

2020 10. Raadsvoorstel

maart 2021)

Lugthart

2021

Sportvisie

Herstructurering Sportpark
Elsenburg (20 035)
45

Businesscase

Raadsvergadering 06-10-

Mogelijke gebruikers in het multifunctionele

Björn

Wordt opgenomen

multifunctioneel

2020 10. Raadsvoorstel

clubhuis moeten onderzocht worden en moet

Lugthart

in Raadsvoorstel

clubhuis

leiden tot een businesscase. De businesscase

fase 2 (bouw MFA)

152

Herstructurering Sportpark

wordt gedeeld met de raad voordat tot bouw

Elsenburg (20 035)

van een clubhuis wordt overgegaan.

Hubs en

Forum Stad 22-09-2020

Wethouder Lugthart zegt toe aan mevrouw

Björn

mobipunten

12. Vragenuur

Woudstra (D66) om met wethouder Keus via

Lugthart

het programmabureau meer informatie te
geven over de hubs en de mobipunten.
57

56

Benchmark

Forum Samenleving 09-06-

Verzoek van het CDA mevr. Schröter een

Johanna

m.b.t. Brede

2020 10. IB 20 017

benchmark te doen m.b.t. Brede Impuls.

Besteman

Impuls

Evaluatierapport Brede

Wethouder Besteman komt hierop schriftelijk

Impuls Rijswijk

terug.

Geluidshinder/ge

Forum Samenleving 09-06-

Mevr. v.d. Kooij GL verzoekt om

Björn

Nog niet geheel

hoorschade

2020 9. IB 20 008

geluidshinder/ gehoorschade te betrekken bij

Lugthart

afgedaan

betrekken bij

Uitvoeringsagenda

deze Uitvoeringsagenda. Alsmede de

Onderzocht wordt

uitvoeringsagend

Gezondheid en Sport

supermarkten te betrekken bij

of genoemde

gezondheidsbeleid. Wethouder Lugthart zegt

wensen kunnen

toe dit te onderzoeken

worden

a.

Volgt begin 2021

meegenomen in de
Uitvoeringsagenda.
Terugkoppeling
volgt nog.
58

Enquête loden

Forum Stad 18-02-2020 3.

De heer Wit (GroenLinks) vraagt “kan

Armand

leidingen

Vragenuur

gemeente reageren op enquête?” Wethouder

van de Laar

Van der Laar geeft aan dat de deadline 3
februari was en die hebben we niet gered. De
wethouder zegt toe dat hij zal navragen of dit
nog kan.

30

13

Veiligheidsmaatr

Forum Stad 03-12-2019

De heer De Vries (GL) vraagt of de gemeente

Armand

Nog geen bericht

egelen na

10. Raadsvoorstel

ook veiligheidsmaatregelen gaat nemen nu de

van de Laar

gegeven over de

versmalling

Bestemmingsplan

kade is versmald na de verbreding van de

termijn van

vaarweg

Vaarwegverbreding Rijn-

vaarweg. Wethouder Van de Laar zegt toe dit

afdoening.

Schiekanaal

te zullen meenemen in de uitwerking.

Verkeerssituatie

Forum Stad 29-10-2019 3.

Mevrouw Alberts (GL) stelt de volgende vraag:

Björn

Getracht is een

tijdelijke school

Vragenuur

- Tijdelijke school Parkrijk – tijdens de

Lugthart

afspraak ter plaatse

Parkrijk

informatiebijeenkomst is duidelijk geworden

te maken. Vanwege

dat de verkeersinrichting gericht is op

corona is dit

autobereikbaarheid. Fietsers en voetgangers

uitgesteld. Na

krijgen weinig ruime. Gevraagd wordt vanuit

versoepeling van de

verkeersveiligheid meer rekening houden met

corona maatregelen

de groep fietsers en voetgangers Wethouder

zal dit worden

Lugthart antwoordt: - Er zijn dingen te

opgepakt.

verbeteren ten aanzien van de inrichting.
Toegezegd dat er een plan komt. Op korte
termijn zal dit plaatsvinden
28

publicatie

Forum Stad 29-10-2019 3.

De heer Kooy vraagt of ten aanzien van de

Armand

Geen status over de

vergunningverlen

Vragenuur

Winston Churchilltower de verschillende

van de Laar

afdoening van deze

ing

benodigde vergunningen wel zijn

toezegging is

gepubliceerd. Wethouder Van de Laar

bekend.

antwoordt dat de 2e aanvraag niet is
gepubliceerd. Toegezegd wordt scherper toe
te zien op de publicatie vereisten en indieners
van een zienswijze of klacht te informeren.
Nagegaan zal worden of sloopvergunningen
gepubliceerd moeten worden. De raad zal
hierover worden geïnformeerd.

9

IB 19 084

Forum Samenleving 12-09-

Wethouder de heer Keus zegt toe met een Plan

Jeffrey

Eerst wordt de scan

Portefeuilleverdel

2019 2. Vragenuur-

van Aanpak te komen t.a.v. verdeling

Keus

uitgevoerd, waarna

ing Handhaving

ingekomen stukkenlijst

handhaving. dit zal na de scan van de

afhankelijk van de

ambtelijke organisatie volgen. deze

uitslag een plan van

toezegging is gedaan in Forum 12 september

aanpak zal volgen.
Aangegeven is dat
de toezegging in
het eerste kwartaal
2020 wordt
afgerond. Deze
termijn is niet
gehaald. Geen
bericht is ontvangen
wanneer de
afdoening nu wordt
gerealiseerd.

23

Wegwerpplastic

Raadsvergadering 09-07-

Via een motie verzoekt Groenlinks,

Bas

bij evenementen

2019 4.a. Raadsvoorstel

WIJ.Rijswijk en D66 het college: -

Verkerk

Eerste halfjaarrapportage

wegwerpplastic bij evenementen in de

Maar het ligt als

2019 - begrotingswijziging

gemeente Rijswijk zo spoedig mogelijk te

aandachtspunt bij

nr. 1 - wijziging

verbieden - dit onderdeel te maken van

de afdeling

investeringskredieten -

evenementenvergunningen - bij

vergunningen.

kadernota 2020 (no 19 020)

aanbestedingen het niet toestaan van het
gebruik van wegwerpplastic als voorwaarde op
te nemen, De burgemeester merkt op dat
over wegwerpplastic staat niets in de
vergunningvoorwaarden. Wel staat in de
evenementenvergunning dat de aanvrager oog

24-12-2019

Vooralsnog zijn er
geen evenementen.

moet hebben voor bescherming van het
milieu, maar dat is heel breed wat de
handhaafbaarheid lastig maakt. Om die reden
neemt het college motie M-VI niet over. De
burgemeester zegt toe om te bezien in
hoeverre het haalbaar is om het punt op te
nemen in het toetsingskader voor
evenementen. Hij komt daarmee terug naar de
raad
17

Actieplan

Raadsvergadering 18-06-

Mevrouw Van Nunen (PvdA) verzoekt om op

Johanna

Laaggeletterdhei

2019 4. Vragen van de raad

korte termijn een actieplan Laaggeletterdheid

Besteman

d

28-02-2020

Op 5 oktober 2020
is deze toezegging

aandacht te geven en hierover terug te

gedeeltelijk

koppelen aan de raad. Wethouder Besteman

afgedaan (w.b.

antwoordt dat de gemeente al een actieplan

aantal deelnemers).

met partners heeft en zegt toe de raad te

Mevrouw Van Nunen

informeren over de resultaten sinds 2016. Aan

heeft tijdens Forum

het eind van het jaar vindt een evaluatie

Samenleving op 1-

plaats. Evaluatie en de cijfers omtrent

12-2020 verzocht

laaggeletterdheid zullen aan de raad worden

op een

gezonden.

effectiviteitsrapport
age. Actieplan volgt
begin 2021.

15

Notitie over de

Forum Stad 26-03-2019 3.

Mevrouw Woudstra (D66) verzoekt ten aanzien

Björn

verwachtingen

Vragenuur

van de behandeling van IB 19 019

Lugthart

01-11-2019

Stand van zaken: de
voorbereidingen

voor de toekomst

Bestuursakkoord Beatrixlaan in het forum ook

voor de

en inzicht te

een notitie te voegen over de verwachtingen

planuitwerkingsfase

geven over het

voor de toekomst en inzicht te geven over het

van de “BVB” zijn

vervolgtraject. Wethouder Lugthart zegt toe

ambtelijk opgestart

vervolgtraject

deze notitie op te stellen en daarbij ook

zodra in juli 2020

Beatrixlaan

breder te kijken.

duidelijk werd dat er
voldoende bijdragen
van derden voor het
project alsnog
beschikbaar
kwamen. Dat deel
van de lobby waar
naar verwezen
wordt is klaar. Rond
het tweede kwartaal
2021 ontvangt de
raad en omgeving
up to date openbare
informatie over de
opzet van het
project BVB.

Het

verzoek voor het
inplannen van deze
bijeenkomst is nog
niet ontvangen.
19

rapporteren

Raadsvergadering 15-05-

Mevrouw Alberts (Groenlinks) vraagt naar

Armand

toepassing

2018 4. Vragen van de

aanleiding van de beantwoording van vragen

van de Laar

noodkap

raad: GroenLinks en CDA

over de noodkap van een vijftal bomen aan de

zal deze informatie

Prinses Marijkesingel waarom voor één van de

worden opgenomen

bomen, waarvan de wortels niet waren
blootgelegd, geen reguliere kapvergunning is
aangevraagd. Gevraagd wordt of het college

01-06-2019

In de teksten van de
Jaarrekening 2019

bereid is bijvoorbeeld jaarlijks te rapporteren
over het gebruik van de noodkapverordening.
Wethouder Van de Meij antwoordt als volgt:
Noodkap komt incidenteel voor. Vooral bij
stormschade en uit oogpunt van veiligheid.
Toegezegd wordt via de jaarrekening of een
voortgangsrapportage de raad te informeren.
Deze toezegging is na bespreking van de
Jaarstukken 2018 teruggeplaatst. De
toezegging is niet nagekomen
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Kunstregelingen

Wethouder Besteman zegt de heer V.d. Berg

Johanna

(BVR) toe om uit te zoeken of de

Besteman

Kunstregelingen ook subsidies zijn.
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Raadsvoorstel

Wethouder Besteman zegt toe aan mevrouw

Johanna

financiële

Koopman (D66) om de vraag naar een

Besteman

consequenties

raadsvoorstel t.a.v. financiële consequenties

sociaal domein

voor subsidies m.b.t. programma 7, sociaal
domein, voor 1 april 2021 voor te leggen aan
de raad, terug te koppelen aan wethouder
Bentvelzen.
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