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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van afwezigheid ontvangen van de heer Van
Enter (GBR). Er zijn verder geen mededelingen.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 7, DE HEER VAN DAM.
BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD MEVR. HAGENAARS
(VOORZITTER) EN ALS LEDEN MEVROUW KOOPMAN EN DE HEER KRUGER.
2.

Spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.
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3.

Vaststelling van de agenda.
Mevr. Bentvelzen (BvR) verzoekt om agendapunt 13, het raadsvoorstel Kadernota Armoedebeleid
2016 – 2020 op een later moment in het Forum van 8 december a.s. te behandelen. Dit omdat het
stuk Scenarioanalyse Maatwerkregeling chronisch zieken in de voorbereiding later op iBabs is
gepubliceerd.
De voorzitter stelt dat dit formeel niet kan, omdat in het Forum van 17 november jl. is besloten dit
onderwerp te agenderen voor deze raadsvergadering.
Wethouder Lugthart voegt hieraan toe dat het de bedoeling is dat het Armoedebeleid vanaf 1
januari a.s. ingaat. Als dit voorstel vanavond niet wordt behandeld is deze ingangsdatum niet
haalbaar.
Mevr. Bentvelzen (BvR) stemt uiteindelijk in om dit onderwerp vanavond te behandelen.
DE AGENDA WORDT VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
Mevr. Besteman (CDA) stelt een vraag over de verkeerssituatie aan de Lange Kleiweg. Dit naar
aanleiding van eerdere vragen hierover en een recent verkeersongeval aldaar.
De wethouder heeft eerder toegezegd maatregelen te treffen voor de verkeersveiligheid aan de
Lange Kleiweg.
Wethouder Van Hemert stelt dat er inderdaad reeds maatregelen zijn getroffen, zoals extra
verlichting bij de oversteekplaats bij de hockeyclub. Verder is opdracht gegeven hogere
markeringen op de weg aan te brengen. Dat zal dit jaar nog gebeuren. Daarnaast wordt gekeken
of het mogelijk is een aantal gezicht belemmerende bomen weg te halen. Hiervoor moet de
gemeente wel de gebruikelijke procedure volgen van het aanvragen van een kapvergunning.
Mochten we hiervoor een procedure starten dan zal het qua planning ongeveer 1 maart worden
voor hieraan kan worden begonnen.
Het meest recente ongeval wordt overigens nog onderzocht door de politie.
Mevr. Van der Horst (fractie v.d. Horst) heeft uit ingewonnen informatie begrepen dat wethouder
Lugthart met betrekking tot het kwijtscheldingsbeleid afgelopen donderdag namens Rijswijk
ingesproken heeft tijdens een verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland.
Samen met andere betrokken gemeenten en belangengroepen is op een krachtige wijze stelling
genomen tegen het afschaffen van het kwijtscheldingsbeleid van dit waterschap.
Naast het afschaffen van het kwijtscheldingsbeleid was er ook veel irritatie over de voorgenomen
renovatie van het gemeenlandshuis van Delfland voor een bedrag van ruim 18 miljoen euro.
De vragen van mevr. Van der Horst zijn:
1. Heeft een gemeente de vrijheid uit de RBG kwijtschelding te treden?
2. Kunt u aangeven wat de consequenties zijn indien er een of meer gemeenten dit
overwegen?
3. Overweegt de gemeente Rijswijk om deze reden ook een dergelijke stap?
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Wethouder Dierdorp antwoordt hierop dat Rijswijk geen deel uitmaakt van de RGB. Dus voor
Rijswijk is dit niet aan de orde. Andere naburige gemeenten maken hier wel deel van uit en als
college zullen we de reacties van deze gemeenten volgen. We houden hier aandacht voor.

AKKOORDSTUKKEN – zie hieronder de volgende besluitvorming.

Akkoord zijn de volgende voorstellen
5.
Vastgesteld:
raadsvoorstel Ontwerpbesluit Herziening van de grenzen van de bebouwde kom nr.15-046
6.
Vastgesteld:
raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdiensten nr. 15-048;
7.
Vastgesteld
raadsvoorstel Controleverordening nr. 15-050;
8. Vastgesteld verslagen raadsvergaderingen van 16 juni 2015, 7 juli 2015 en 3 november
2015.

BESPREEKSTUKKEN
9. Afhandeling Lijst Ingekomen Stukken
RA 15-086 verzoek dhr. Mateman (CDA) – afdoening C naar D
IB 15-154 verzoek mevr. Bentvelzen (BvR) _ afdoening van C naar D
De wijzigingsvoorstellen worden door de raad gesteund.
DE LIJST WORDT VASTGESTELD.
10. Stemmingen: (her) benoeming leden Raad van Toezicht St. Librijn openbaar onderwijs.
(nr. 15-049)
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Na ene korte schorsing deelt de voorzitter van het stembureau mevr. Hagenaars (PvdA) mede dat
er 28 stemmen zijn uitgebracht.
28 stemmen voor de herbenoeming van de heer S.O. van Beek
28 stemmen voor de herbenoeming van dhr. K. Hiemstra
28 stemmen voor de benoeming van mevr. C. Looij waarvan één tegenstem.
De voorzitter van het stembureau feliciteert de benoemde personen en wenst hen succes.
11. Raadsvoorstel Woonvisie Rijswijk
De voorzitter geeft het woord aan de volgende raadsleden: dhr. Bolte, Colijn, Fischer, Mateman,
de Haaij, Braam en Jense en mevr. Stallenberg en Alberts.
De heer Bolte (PvdA) spreekt allereerst zijn waardering uit voor de nota. Eén onderwerp hieruit
heeft zijn bijzondere aandacht, namelijk de sociale woningbouw. Hij stelt dat de sociale
woningbouw in de nota vrij algemeen is qua uitgangspunten. Hij vindt dat in de nota een duidelijke
visie moet worden uitgesproken wat betreft de ondergrens van de sociale woningbouw. Hij pleit
ervoor om dit expliciet in de Woonvisie op te nemen.
Hiervoor dient hij het volgende amendement in:
DE GEMEENTERAAD VAN RIJSWIJK, IN VERGADERING BIJEEN OP 24 NOVEMBER 2015 TE
RIJSWIJK,
OVERWEGENDE, DAT IN DE (CONCEPT-)WOONVISIE WORDT GECONSTATEERD, DAT
GEZIEN DE BLIJVENDE DRUK OP DE SOCIALE HUURVOORRAAD NAAST NIEUWBOUW HET
BEHOUD EN WAAR MOGELIJK DE UITBREIDING VAN DE SOCIALE HUURVOORRAAD
AANDACHT VRAAGT;
DAT REEDS EERDER IS VASTGELEGD DAT IN RIJSWIJK BUITEN TENMINSTE 10% SOCIALE
WONINGBOUW WORDT GEREALISEERD;
DAT
DE
WOONVISIE
EEN
BELANGRIJKE
ONDERLEGGER
PRESTATIEAFSPRAKEN MET DE WONINGBOUWCORPORATIES;

IS

VOOR

DE

DAT HET MEDE OM DIE REDEN ZEER GEWENST IS RICHTINGGEVENDE DOELSTELLINGEN
VAST TE LEGGEN IN DE WOONVISIE WAT BETREFT DE NIEUWBOUW EN MINIMALE
ONDERGRENS VAN DE SOCIALE WONINGVOORRAAD;
BESLUIT:
IN DE WOONVISIE DE VOLGENDE TOEVOEGINGEN OP TE NEMEN:
1. IN PIJLER 1 WORDT ONDER HET KOPJE ‘’REALISEREN VAN NIEUWE WOONMILIEUS
IN RIJSWIJK BUITEN’’ NA DE LAATSTE VOLZIN OPGENOMEN: ‘’VAN ALLE
NIEUWBOUW IN RIJSWIJKBUITEN ZAL TENMINSTE 10 % ALS SOCIALE
WONINGBOUW WORDEN ONTWIKKELD’’;
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2. IN PIJLER 2 WORDT ONDER HET KOPJE ‘’REALISEREN VAN MEER BETAALBAAR
AANBOD’’ NA DE WOORDEN ‘’(INCLUSIEF DE HOFMEESTERS)’’ TOEGEVOEGD: ‘’DE
SOCIALE HUURVOORRAAD TOT DE HUURPRIJSGRENS WORDT INDIEN MOGELIJK
UITGEBREID MAAR TENMINSTE GEHANDHAAFD OP HET HUIDIGE PERCENTAGE
VAN 35%.’’
HET AMENDEMENT MAAKT DEEL UIT VAN DE BERAADSLAGING.
De heer Colijn (SP) geeft aan dat zijn fractie de 4 pijlers in de Woonvisie ondersteunt. De SP is
voor wonen naar behoefte en dat de het aanbod afgestemd wordt op de vraag. Voldoende aanbod
voor alle doelgroepen. De SP is blij met de toezegging dat de sociale woningbouw niet zal
afnemen. Wel maakt ze zich zorgen over de hoge woonlasten voor gezinnen met een laag
inkomen. Zo moet volgens de SP voorkomen worden dat renovaties leiden tot hogere huren.
De SP vraagt aandacht voor groepswonen voor ouderen. Dat is goed voor de sociale contacten. Er
is dan sprake van gezamenlijke activiteiten en faciliteiten en het is ook goed voor de veiligheid. De
SP vraagt de wethouder zich hiervoor actief in te zetten?
De prestatieafspraken in de Woonvisie is een stap in de goede richting en graag ook aandacht
voor mogelijkheden te onderzoeken om leerlingen in het beroepsonderwijs als stagiairs in te zetten
op de woningmarkt.
De heer Fischer (GBR) kan zich vinden in de nota. Prima dat samengewerkt wordt met de diverse
partners en goed dat er aandacht is voor zowel kwaliteit als kwantiteit in Visie.
Mevr. Stallenberg (D66) complimenteert de wethouder met de nota. Ook D66 pleit voor
vraaggericht wonen. Daar moet flexibel mee worden omgegaan. Verder spreekt zij zich uit tegen
het scheef wonen en voor meer doorstroming op de woningmarkt.
De heer Mateman (CDA) spreekt zich positief uit over de Visie. Het is immers een lastige tijd op de
woningmarkt. Niettemin toch een aantal kritische kanttekeningen. Hij besteedt in het bijzonder
aandacht aan de voorrangsregel voor statushouders op de woningmarkt. Het is bekend, zo stelt
hij, dat het kabinet dit wil afschaffen. Hij pleit in deze voor gelijkschakeling met andere groepen op
de woningmarkt.
Verder vraagt hij aandacht voor zorgclusters en pleit op dit gebied voor experimenten.
Ten aanzien van het omzetten van kantoren naar woningen vindt hij dat dit in de Visie te open is
geformuleerd. Het is niet wenselijk met deze omzettingen om het bedrijfsleven voor de voeten te
lopen om alleen maar de vastgoedondernemers tegemoet te komen. Er moet gekeken worden
naar de maatschappelijke behoefte. Tevens spreekt hij zich uit voor voortzetting van het Rijswijks
beleid in de regio.
De heer De Haaij (VVD) stelt dat zijn fractie positief is. Wel missen zij een grote blik op de
toekomst. De Visie is vrij algemeen geformuleerd. Het is zaak dat bijvoorbeeld hoger opgeleiden
en jonge gezinnen naar Rijswijk aangetrokken worden. Het is tijd voor meer differentiatie in de
woningvoorraad in Rijswijk. Ook ten aanzien van de omzetting van kantoren naar woningen is de
VVD voorzichtig. Hier moet richting het bedrijfsleven voorzichtig mee worden omgesprongen.
Werkgelegenheid is belangrijk in Rijswijk. Denk er bijvoorbeeld aan dat dergelijke transformaties
van kantoren louter in de gordel van Rijswijk gaan voorkomen.
De heer Braam (BvR) deelt mede dat zijn fractie de Visie ondersteunt. Belangrijk is vraag en
aanbod van woningen goed op elkaar af te stemmen. De in het PvdA-amendement genoemde
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percentages zijn volgens hem niet nodig en bovendien rekenkundig onjuist. Hij ondersteunt het
amendement dus niet.
Hij vindt het onzin dat bepaalde groepen voorrang krijgen op de woningmarkt. Het zou een goede
zaak zijn dat voor bepaalde groepen geldt dat zij hier tijdelijk verblijven en uiteindelijk terugkeren
naar hun eigen woongebieden.
Mevr. Alberts (GL) stelt dat haar fractie de Visie ondersteunt. Het is goed dat in de nota aandacht
is voor verbetering van betaalbare woningen en duurzaamheid. Ook goed dat er aandacht wordt
besteed aan de kwetsbare groepen. Wat betreft het amendement meent zij dat het gestelde daarin
reeds opgenomen is in de Visie en dat het dus niet nodig is specifiek percentages toe te voegen.
De heer Jense (OR) ondersteunt de Visie. Ook hij benadrukt dat aan de omzetting van kantoren
naar woningen risico’s zitten. Het is belangrijk dat er genoeg ruimte blijft voor bedrijven.
Werkgelegenheid is immers belangrijk in Rijswijk.
Wethouder Van der Meij antwoordt dat een belangrijk verschil met de vorige Woonvisie is dat er
veel veranderd is op de woningmarkt. Consumentgericht wonen is tegenwoordig het adagium. De
woonkwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Duurzaamheid en de hoogte van energielasten zijn
thans belangrijke zaken voor eventuele kopers op de markt.
Ten aanzien van het amendement en de sociale woningbouw stelt de wethouder dat er thans
sprake is van een nieuwe werkelijkheid. Dat geldt onder meer voor de financiële positie van de
woningcorporaties. Dat moet de PvdA zich realiseren. Sociale woningbouw is niet meer rendabel
en dus moeten er andere wegen worden bewandeld. Het genoemde percentage van 10 % in het
amendement is dus niet meer mogelijk. We steken in die zin in op een beperkte huurstijging ten
aanzien van de bestaande voorraad, kijken naar renovatie van de bestaande voorraad en naar
doorstroommogelijkheden om o.a. het scheef wonen tegen te gaan. We gaan dan ook proberen
‘’scheefwoners’’ te verleiden. Het is dus van belang en dat is de inzet om de betaalbare voorraad
behouden.
Naar D66 toe zegt de wethouder toe dat er nog dit jaar een aparte notitie volgt over flexwonen.
De wethouder stelt dat hij zich sterk zal maken voor het Rijswijks beleid in de regio. De wethouder
heeft hierin een actieve rol. Op de vraag van het CDA over voorrang van statushouders merkt hij
op dat zodra de wetgeving hierin wijzigt dit zal leiden tot een aanpassing van de
Huisvestingsverordening.
Ten aanzien van de woonbehoefte voor ouderen stelt hij dat daar aandacht voor zal zijn bijv. via
experimenten. Bijv. in de Benedictuslocatie wordt gekeken naar betaalbare ouderenwoningen.
Hierop wordt teruggekomen.
Gekeken zal worden naar de mogelijkheden van het inzetten van leerlingen via leerwerkplaatsen.
Dit heeft ook een connectie met de Nota Werk.
Wethouder Van Hemert stelt dat nadrukkelijk dat de Plaspoelpolder een werklocatie blijft. Er komt
hierover nog een position paper. Verder zal er heel zorgvuldig gekeken worden naar omzetting van
kantoren naar woningen.
De heer Bolte (PvdA) vindt het antwoord van de wethouder op het amendement teleurstellend. Hij
vraagt aan de wethouder nu hierop niet wordt ingegaan wanneer besloten is om van de genoemde
10% af te zien? Hij vindt dat in de Woonvisie duidelijk en expliciet naar voren moet komen waar je
als college naar toe wil met de sociale woningvoorraad.
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Op een vraag van mevr. v.d. Horst antwoordt de heer Bolte dat het prima is dat de bestaande
woningvoorraad wordt onderhouden, doch dat er ook zorg gedragen wordt voor voldoende sociale
woningbouw. Kortom, het één doen en het ander niet laten.
De heer Braam (BvR) stelt dat je een keuze maakt tussen of 10% of 35% sociale woningen?
De heer Colijn (SP) stelt dat het antwoord van de wethouder prima is ten aanzien van renovaties
en het betaalbaar houden van de huren. Verder is het belangrijk dat het college goed voorlichting
geeft over Veilig wonen.
Volgens mevr. Stallenberg (D66) is de Visie richtinggevend en het is voor haar fractie van belang
dat flexibel wordt ingesprongen op bepaalde ontwikkelingen op de woningmarkt. Het college moet
de ruimte hebben om op ontwikkelingen te reageren. Dat kan dan bijvoorbeeld ook gaan om het
omzetten van kantoren naar woningen. Daar moet ruimte voor zijn. Nogmaals benadrukt zij dat er
sprake moet zijn van voldoende doorstroming op de woningmarkt en dat er gekeken wordt naar de
behoefte aan woningen in plaats van dogmatisch getallen of percentages te noemen.
De heer De Haaij (VVD) is blij met de toezegging dat de Plaspoelpolder een werklocatie blijft.
Differentiatie op de woningmarkt blijft belangrijk, zo stelt hij
In tweede termijn antwoordt wethouder Van der Meij het volgende:
De wethouder stelt dat hij niet gezegd heeft dat het percentage van 10% mag worden vergeten. Hij
benadrukt dat het alleen heel lastig wordt voor de corporaties om dit percentage te halen. Zie dat
maar alvast als een soort ‘’winstwaarschuwing’’. Dat heeft onder meer te maken met het
duurzaamheidsniveau van de woningen. Kortom, de 10% staat onder druk.
De heer Bolte (PvdA) meldt dat het dan juist goed is om als raad duidelijk in de Visie op te nemen
dat deze 10% de doelstelling is. Anders geef je de corporaties de vrije hand hierin?
Wethouder Van der Meij stelt dat hij ook nog ten aanzien van RijswijkBuiten het 1e deelplan Sion
afwacht. Hij vindt dat een percentage niet zoveel zegt. Het gaat het college en hem om de kwaliteit
en duurzaamheid van de woningen. Hij wil zich niet binden aan percentages. Sterker nog, hij
bouwt liever minder woningen die kwalitatief goed en duurzaam genoeg zijn dan verplicht een
bepaald percentage te halen. Nogmaals, zo stelt hij, hij laat het percentage van 10% niet los, maar
het staat wel onder druk. We blijven streven naar kwalitatief goeie woningen , duurzaam genoeg,
en de bestaande sociale woningvoorraad renoveren en betaalbaar houden. Dat willen we op een
verantwoorde wijze doen.
Er vindt vervolgens een schorsing plaats van 5 minuten op verzoek van de heer Colijn (SP).
De heer Bolte PvdA) laat weten zijn amendement te handhaven.
Er volgt een stemverklaring van de heer Colijn (SP). Hij stelt dat zijn fractie de Woonvisie en de
wethouder hierin steunt. De SP steunt het principe van bouwen naar behoefte, het behoud van de
sociale woning bouw en eventuele uitbreiding hiervan en dat er nog apart teruggekomen wordt op
Rijswijk Buiten.
De heren Mateman (CDA) en Jense (OR) verklaren collega Colijn hierin te volgen.
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Vervolgens wordt het amendement in stemming gebracht:
3 raadsleden (van de PvdA-fractie) zijn voor het amendement.
25 raadsleden (de overige fracties) zijn tegen.
Besluit: de raad heeft amendement van de PvdA verworpen.
Vervolgens wordt het raadsvoorstel Woonvisie Rijswijk in stemming gebracht.
De heer Bolte legt nog een stemverklaring af. Zijn fractie is van mening dat vanwege het ontbreken
van heldere doelstellingen in de Woonvisie zij het voorstel niet steunen.

Over het raadsvoorstel wordt gestemd:
3 raadsleden (van de PvdA-fractie) zijn tegen het raadsvoorstel.
25 raadsleden (de overige fracties) zijn voor het raadsvoorstel.
Besluit: het raadsvoorstel Woonvisie Rijswijk is aangenomen.

12. Raadsvoorstel inzake Kadernota Samenwerken aan Werk 2016 - 2020
Samenvattend:
De voorzitter geeft het woord aan de volgende raadsleden: mevr. Van Nunen, Besteman,
Koopman, Sonneveldt en Bentvelzen en aan de heren Henskens, Schutte en Dijkhuizen.
Mevr. Van Nunen (PvdA) stelt dat reeds in het Forum van 17 november jl. uitgebreid gesproken is
over deze Kadernota en gaat de specifieke vragen van toen niet weer herhalen.
Ze stelt dat de in de Nota genoemde 4 pijlers van beleidsuitgangspunten concreter moeten en
meer tijdgebonden. Ze verzoekt om op korte termijn met een actieplan te komen met resultaten.
Verder vraagt ze zich af wat de wethouder doet met de vraag van de Adviesraad Sociale Zaken
dat er te weinig gedaan wordt aan oudere werkzoekenden.
Ze pleit voor meer laagdrempelig werk in Rijswijk en dat er een plan komt om de komst van
bedrijven te stimuleren
in Rijswijk met meer laagdrempelige arbeid, zoals bijvoorbeeld
schoonmaakbedrijven. Dat hoeft zeker niet strijdig te zijn met de economische visie van het
college.
Hiervoor dient zij namens de PvdA-fractie een motie in:
DE MOTIE VAN DE PVDA LUIDT:
MEER LAAGDREMPELIG WERK IN RIJSWIJK: WERK AAN DE WINKEL!
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OVERWEGENDE DAT :
- BEVORDERING VAN WERKGELEGENHEID PRIORITEIT HEEFT OMDAT IEDEREEN
RECHT HEEFT OP EEN FATSOENLIJK BESTAAN,
- HET HEBBEN VAN WERK DE EFFECTIEVE WEG UIT ARMOEDE IS,
- MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT HET EXTRA MOEILIJK
HEBBEN OM EEN BAAN TE VINDEN,
VERZOEKT HET COLLEGE OM:
- IN HET KADER VAN DE DOELEN VAN DE VOORLIGGENDE KADERNOTA EEN PLAN
OP TE STELLEN OM DE VESTIGING VAN BEDRIJVEN MET MEER LAAGDREMPELIGE
ARBEID IN ONZE GEMEENTE TE STIMULEREN, WAAR MOGELIJK OM 1000 BANEN
EXTRA OP TERMIJN TE REALISEREN,
HIEROVER BINNEN EEN JAAR AAN DE RAAD TE RAPPORTEREN.
De heer Henskens (VVD) meldt dat hij reeds zijn vragen in het afgelopen Forum heeft gesteld en
deze zijn voldoende beantwoord. Hij heeft verder geen vragen en kan zich namens de fractie van
de VVD vinden in de nota.
Mevr. Besteman (CDA) is blij met de ambitieuze nota en de plek die kwetsbare jongeren in het
beleid krijgen. Nu geldt : na de woorden, nu de daden en zou graag zien dat de doeltreffendheid
en doelmatigheid van het gevoerde beleid zichtbaar wordt in resultaten.
Er wordt ingezet op de 4 pijlers en ze pleit ervoor dat de doelstellingen vooraf SMART en zo
concreet mogelijk geformuleerd worden.
De heer Schutte (SP) vindt het een goede nota, zoals hij reeds eerder zei. Speciale aandacht is er
voor de groepen in de tredes 1 en 2 en het is prima dat in de nota specifiek de focus ligt op de
tredes 3 en 4 om aan het werk te gaan.
De heer Dijkhuizen (OR) stelt dat de OR-fractie zich kan vinden in zowel de kadernota Werk als
die over het Armoedebeleid. Hij wenst het college succes met de uitwerking.
Mevr. Koopman (D66) stelt dat haar fractie de nota en de daarin genoemde uitgangspunten
onderschrijft. Het is haar voldoende duidelijk geworden, hetgeen ook aan de orde werd gesteld in
het Begrotingsdebat, dat er voldoende laagdrempelige arbeid naar Rijswijk komt. Bij de
behandeling van de Begroting is reeds toegezegd dat er inspanningen – samen met de wethouder
EZ- zullen worden verricht om laagdrempelige arbeid naar Rijswijk aan te trekken. Dus in die zin is
de motie van de PvdA overbodig. D66 onderschrijft dat het goed zou zijn dat er aandacht komt
voor meetbare resultaten van het beleid.
Mevr. Sonneveldt (GBR) stelt dat er al veel gezegd is en dat het haar opvalt dat er veel vragen
worden gesteld die reeds uitgebreid beantwoord zijn door de wethouder in het afgelopen Forum.
Haar fractie ondersteunt overigens de nota.
Mevr. Bentvelzen (BvR) is het eens met de vorige spreekster en ondersteunt de nota.
Wethouder Lugthart begint zijn antwoord door te stellen dat werken nog altijd de beste weg is naar
de toekomst. We zullen alles en met alle betrokken partijen, zo stelt hij, in het werk moeten stellen
om de economische slagkracht in Rijswijk te vergroten om mensen aan de slag te helpen.
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Dat doen we samen met de partners zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
netwerken uit het werkveld en ook samen met collega wethouder Van Hemert van o.m.
Economische Zaken. Dat alles zal moeten leiden tot een Lokaal Sociaal Akkoord met werkgeversen nemers en de gemeente.
Dat gaan we doen op basis van de in de Nota genoemde 4 pijlers en e.e.a. zal worden
geconcretiseerd in het Uitwerkingsplan. We zullen scherp zijn op de indicatoren en zelf monitoren.
Om mensen met een beperking aan de slag te helpen zullen we gebruik maken van verschillende
instrumenten zoals loonkostensubsidies of Beschut werken. Ook regionaal zullen we met
betrokken partijen zoveel mogelijk en waar het kan samenwerken.
Dit alles zal moeten leiden tot de ambitie om in Rijswijk de laagste werkloosheidscijfers te
genereren. Dat is het doel.
In het Rijswijks Werkcentrum zullen we investeren in werkzoekenden, hen toe leiden naar werk en
de werkzoekenden zoveel mogelijk in beeld proberen te krijgen.
Mevr. van Nunen (PvdA) stelt dat zij niet twijfelt aan de ambities van de wethouder, doch zij
verbaast zich erover dat de wethouder niet concreet wil toezeggen dat hij zich zal inzetten om
laagdrempelige arbeid naar Rijswijk te halen.
Mevr. Besteman (CDA) herhaalt haar standpunt dat de resultaten van het beleid zichtbaar moeten
worden. Om die reden wil ze de motie die ze achter de hand heeft toch indienen.
DE MOTIE VAN HET CDA LUIDT:
MET MEETBAAR RESULTAAT SAMENWERKEN AAN WERK
CONSTATEERT DAT :
- HET BELANGRIJK IS OM DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID VAN HET
GEVOERDE BELEID TE KUNNEN VASTSTELLEN
- BIJ DE KADERNOTA SAMENWERKEN AAN WERK INGEZET WORDT OP VIER
PIJLERS:
1. HET VERSTERKEN VAN BEDRIJVIGHEID IN RIJSWIJK;
2. WERKGELEGENHEID STIMULEREN VOOR DE DOELGROEP PARTICIPATIEWET;
3. INZET OP INNOVATIEVE DIENSTVERLENING;
4. BETERE AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
- IN DE KADERNOTA SAMENWERKEN AAN WERK, DE GEFORMULEERDE
DOELSTELLINGEN
AMPER
SMART
GEFORMULEERD
ZIJN.
ZO
KOMT
BIJVOORBEELD EEN NIEUWE DOELGROEP VAN DE PRO/VSO SCHOOLVERLATERS
ONVOLDOENDE SCHERP IN BEELD;
OVERWEEGT DAT,
- UIT TE VOEREN DAN WEL UITGEVOERD BELEID BETER VALT TE TOETSEN
WANNEER VOORAF DE DOELSTELLINGEN SMART EN ZO CONCREET MOGELIJK
GEFORMULEERD ZIJN;
VERZOEKT HET COLLEGE,
-

ER VANAF HET BEGIN ZORG VOOR TE DRAGEN DAT DE DOELSTELLINGEN VOOR
ALLE VIER PIJLERS BIJ DE START VAN DE UITVOERING SMART GEFORMULEERD
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-

WORDEN, ZODAT UITVOERINGSPLANNEN GETOETST KUNNEN WORDEN OP HUN
EFFECTIVITEIT QUA GELD, INZET EN RESULTAAT;
ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PRO/VSO SCHOOLVERLATERS EEN SLUITENDE
AANPAK KRIJGEN EN DAT GEEN ENKELE JONGERE AFKOMSTIG VAN HET
PRO/VSO ONDERWIJS VALT IN RIJSWIJK TUSSEN WAL EN SCHIP
EN HIERVOOR UITERLIJK 1 JUNI 2016 AAN DE RAAD TE RAPPORTEREN.

De heer Schutte (SP) komt terug op de motie van de PvdA. Hij vraagt zich af op welke wijze het
college in staat zal zijn om 1000 banen te creëren. Hoe denkt de PvdA dat dit mogelijk is?
Mevr. van Nunen (PvdA) stelt dat de motie zo gelezen dient te worden dat het college verzocht
wordt om een plan op te stellen om meer laagdrempelige arbeid naar Rijswijk te halen en waar
mogelijk (!) 1000 banen extra op termijn te realiseren. Dat is de strekking van de motie.
De heer Van Dijk (GL) vraagt zich af of het nu zo is dat de PvdA zich specifiek wil richten op het
aantrekken van laagdrempelige arbeid.
Ook de heer Henskens (VVD) vraagt zich af hoe de PvdA dit wil realiseren?
Mevr. van Nunen (PvdA) antwoordt dat de motie moet worden gezien als een stimulans om dit te
doen. Zie het als een impuls voor het college.
Mevr. Bentvelzen (BvR) en de heer Dijkhuizen (OR) geven aan dat zij de motie van de PvdA niet
steunen.
Mevr. Koopman (D66) stelt dat haar fractie beide moties overbodig vindt en steunen deze dus niet.
De inhoud van de motie van het CDA wordt meegenomen in de uitwerking van de nota.
Wethouder Lugthart stelt dat de door de PvdA in de motie gestelde wens om zich specifiek te
richten op het aantrekken van laagdrempelige arbeid niet nodig is omdat het juist de bedoeling is
om met alle betrokken partijen en partners ons best gaan doen om werkgelegenheid aan te
trekken. Het is juist de bedoeling om bijv. mensen met een beperking aan het werk te helpen bij
reguliere bedrijven als McDonalds of KFC.
De voorzitter vraagt aan de PvdA of ze de motie in stemming wil brengen.
Mevr. Van Nunen (PvdA) stelt dat ze de motie willen aanhouden en wacht af hoe de wethouder
e.e.a. concreet gaat invullen.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de motie wordt ingetrokken.
BESLUIT: MOTIE PVDA INGETROKKEN.
Vervolgens komt de ingediende motie van het CDA aan de orde.
Wethouder Lugthart stelt dat hij zich kan vinden in de inhoud van de motie en neemt deze over.
Deze mededeling van de wethouder is voor mevr. Besteman (CDA) reden de motie in te trekken.
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BESLUIT: MOTIE CDA INGETROKKEN.
De voorzitter brengt vervolgens de Kadernota Samenwerken aan Werk 2016 – 2020 in stemming.
BESLUIT : DE KADERNOTA SAMENWERKEN AAN WERK 2016 – 2020 WORDT UNANIEM
AANGENOMEN.
D.W.Z. 28 STEMMEN VOOR.
13. Raadsvoorstel Kadernota Armoedebeleid 2016 – 2020
De voorzitter geeft het woord aan de volgende raadsleden: mevr. Van Nunen, Koopman,
Bentvelzen, de heren De Graaf, Schutte, Van Dijk en Fischer.
Mevr. Van Nunen (PvdA) stelt dat er alles aan moet worden gedaan om armoede te bestrijden.
Daar staat ook de PvdA voor om het dagelijks leven zo goed mogelijk te houden. Helaas gaat de
afschaffing van de kwijtschelding voor minima voor het waterschap door. Daar hebben we als
PvdA in een vroegtijdig stadium aandacht voor gevraagd. Het is goed dat de inkomensgrens met
deze Nota is opgehoogd naar 130%. Dat neemt niet weg dat voor de groepen die hier net boven
zitten het dagelijks bestaan nog steeds een hard gelag is. Is daarvoor (bijv. uit nog liggend budget
uit 2014) specifiek nog ruimte?
De PvdA is het ermee eens dat gekeken wordt naar de effectiviteit van maatregelen als de
schoolspullenpas en de Ooievaarspas. De PvdA zou graag op korte termijn het Actieplan willen
zien van de maatregelen.
De PvdA wil graag de volgende motie indienen:
TEKST MOTIE PVDA : BESTRIJD DE ARMOEDE MET ALLE MIDDELEN!
OVERWEGENDE DAT:
-

ARMOEDEBESTRIJDING DE HOOGSTE PRIORITEIT HEEFT, ZODAT IEDEREEN
ACTIEF KAN MEEDOEN IN ONZE GEMEENTE;
ER NOG VEEL ‘STILLE ARMOEDE’ ACHTER DE VOORDEUR IS;
DIVERSE GEMENETEN ARMOEDEBELEID DIRECT KOPPELEN AAN SOCIALE
ACTIVERING IN DE IEGEN WIJK, ZODAT INWONERS SNELLER IN HUN EIGEN
BESTAAN KUNNEN VOORZIEN,

VERZOEKT HET COLLEGE OM:
-

ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE GOOD PRACTICES OP HET TERREIN VAN
INNOVATIE IN ARMOEDEBESTRIJDING;
NIEUWE MODELLEN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING TE TOETSEN OP DE
TOEPASBAARHEID VOOR RIJSWIJK;
DE BEVINDINGEN BINNEN EEN HALF JAAR TE RAPPORTEREN AAN DE RAAD.

.
De heer De Graaf (CDA) vraagt zich naar aanleiding van recente berichtgeving af hoe hoog het
aantal kinderen is in Rijswijk dat zich in een bijstandssituatie cq armoedesituatie bevindt?
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Ten aanzien van de afschaffing van de kwijtscheldingsregeling voor minima voor de
waterschapslasten vraagt hij zich waarom het college niet een VVD-wethouder heeft ingeschakeld
om invloed uit te oefenen in plaats van een SP-wethouder. Dit temeer omdat het bestuur van het
Hoogheemraadschap Delfland gedomineerd wordt door VVD bestuursleden. Het CDA is verder
akkoord met de Nota.
De heer Schutte (SP) uit zijn zorgen dat er volgens cijfers steeds meer kinderen in armoede leven.
Verder is zijn fractie akkoord met de Nota. Pak de armoede zoveel mogelijk structureel aan.
Schuldhulpverlening en vooral de aanpak van incassobureaus is erg belangrijk voor de SP. Vooral
het gedrag van incassobureaus is soms stuitend.
Mevr. Bentvelzen (BvR) stelt dat haar fractie akkoord is met de Nota. Wel vraagt ze aandacht voor
de specifieke groep chronisch zieken. Door de afschaffing van de Wtcg/ SER per 1/1/2014 en door
de overgang naar de gemeente loopt deze groep een uitkering over 2014 mis. Zou daar nog iets
aan gedaan kunnen worden?
Ook vraagt ze aandacht voor de groep chronisch zieken die net boven de inkomensgrens van
130% zitten. Die valt nu met compensatieregelingen buiten de boot. Graag aandacht hiervoor.
De heer Van Dijk (GL) stelt drie punten centraal.
Graag aandacht voor (1) budgetvoorlichting. Verder aandacht voor (2) meer voorlichting voor
bestaande (armoede)regelingen via de voedselbank, huisartsenposten, maatschappelijk werk en
scholen. Tot slot (3) graag aandacht voor de vroeg-signalering van schulden. Dit ter voorkoming
van verdere onnodige extra kosten.
Mevr. Koopman (D66) is akkoord met de Nota. Zij vraagt in het bijzonder aandacht voor kinderen
in armoedesituaties. Aanpak in nota is goed. Veel gericht op samenwerking en ook in de regio.
De heer Fischer (GBR) stelt dat hij akkoord is met de nota. Ten aanzien van de motie PvdA merkt
hij op dat er uitgekeken moet worden voor teveel controle en toetsing van bepaalde modellen. Dit
zou ten koste kunnen gaan van uitwerking van acties van het armoedebeleid.
De heer Lugthart is blij met de steun voor de nota. We zijn ook met veel betrokken partijen
opgetrokken en hebben zoveel mogelijk van buiten naar binnen gewerkt. De maatregelen en
middelen die we inzetten moeten we zien als ondersteunend om vooral de armoede te verzachten.
We hebben goede elementen uit het vorige beleid gehandhaafd en sommige vervangen. De
effectiviteit en efficiency van maatregelen – zoals bijv. bij de Ooievaarspas- zijn van wezenlijk
belang. Dat blijven we doen in overleg met de betrokken maatschappelijke partners. Het geld dat
overbleef uit 2014 hebben we nog ingezet voor de schoolspullenpas.
De Participatiewet is veel meer gericht op maatwerk om mensen te helpen en dit situationeel te
bekijken. De afschaffing van de kwijtscheldingsregeling ten aanzien van HH Delfland kunnen we in
Rijswijk helaas niet compenseren met bijzondere bijstand.
We zijn er echter nog niet met deze nota. Het is van belang dat we met de betrokken partners een
Armoedepact sluiten, waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt.
Ten aanzien van innovatieve maatregelen merkt de wethouder op dat we open staan voor
dergelijke initiatieven uit het land en dat we dit willen toetsen en onderzoeken. In dat opzicht
onderschrijft de wethouder de motie.
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Met deze mededeling concludeert mevr. Van Nunen (PvdA) dat de inhoud van de motie wordt
overgenomen door de wethouder.
CONCLUSIE: MOTIE PVDA WORDT INGETROKKEN.
De wethouder vervolgt op vragen van BvR dat de Wtcg inderdaad in 2014 is afgeschaft. We zijn de
groep chronisch zieken zoveel mogelijk tegemoet gekomen via de collectieve zorgverzekering. We
hanteren hierbij de inkomens norm van 130%. Dus de groep die daar net boven zit valt daar
helaas buiten, maar niettemin is een grote groep gecompenseerd. Er moet nu eenmaal een grens
worden getrokken. Er is inmiddels meer voorlichting voor schuldhulpverlening gekomen en er zijn
samenwerkingsverbanden inmiddels opgestart voor vroeg signalering van schuldproblematieke
situaties. Daar wordt dus aan gewerkt.
De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en brengt het voorstel in stemming.
BESLUIT:
DE RAAD BESLUIT UNANIEM HET RAADSVOORSTEL KADERNOTA ARMOEDEBELEID
2016 – 2020 AAN TE NEMEN.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 9 februari
2016

drs. M.J. Bezuijen, voorzitter.

J.A. Massaar, griffier.
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