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Portefeuillehouders
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De heer I.A.S. Fischer

Datum
november 2017

Opening en mededelingen
De voorzitter geeft aan dat de heren Fischer en Storm met kennisgeving afwezig
zijn.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER DE
GRAAF (VOORZITTER) EN ALS LEDEN MEVROUW STALLENBERG EN DE
HEER PAREDES SANCHEZ.
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2.

Spreekrecht burgers
De heren Van Overbeek en Weterings spreken de raad toe.

3.

Vaststelling van de agenda
DE AGENDA WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD.

4.

Lijst van ingekomen stukken
De heer Bolte vraagt om brief RA17-071 over het Bouwplan HBG-locatie naar het
forum te sturen, dus van advies B te voorzien, in aansluiting op adviezen die aan
eerdere brieven over dit onderwerp zijn gegeven.
De voorzitter constateert dat dit verzoek wordt gesteund en dat deze brief zal
worden behandeld in het forum.
Mevrouw Besteman-de Vries doet het verzoek om brief IB17-091
Gezondheidschecks Florence in het forum te bespreken, dus van advies B te
voorzien.
De voorzitter constateert dat dit voorstel wordt gesteund en dat deze brief zal
worden behandeld in het forum.
De heer De Graaf verzoekt stuk 17-095 de Actuele stand van zaken financiële
situatie DSW te voorzien van advies B.
De voorzitter constateert dat dit verzoek wordt gesteund en dat deze brief zal
worden behandeld in het forum.
Mevrouw Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) vraagt om behandeling in het forum, dus
wijziging naar advies B, van drie stukken: IB17-092 Wet harmonisatie kinderopvang
peuterspeelzaalwerk, RA17-074 Bezwaarschrift naar aanleiding van de
antwoordbrief van 13 oktober, RA17-075 Overlast stichting Amal.
De voorzitter constateert dat deze verzoeken worden gesteund en dat deze stukken
zullen worden behandeld in het forum.
De heer Van den Bosch (GroenLinks) verzoekt stuk IB17-097 Internationaal beleid
te behandelen in het forum IB, dus te voorzien van advies B.
De voorzitter constateert dat dit voorstel wordt gesteund en dat deze brief zal
worden behandeld in het forum Internationaal beleid.
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De overige ingekomen stukken worden afgedaan zoals op de lijst is voorgesteld.
5.

a. Belastingverordeningen 2018 (nr. 17-036)
b. Tweede halfjaarrapportage 2017 (raadsvoorstel 17-037)
c. Programmabegroting 2018 - 2021
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Met het behandelen van deze meerjarenbegroting wordt een
collegeperiode afgesloten die spijtig genoeg is gestart met het uitsluiten van Beter
voor Rijswijk als tweede grootste partij in Rijswijk. Ook landelijk is dit met de laatste
verkiezingen met het grootste gemak gebeurd. Maar toch, Beter voor Rijswijk gaat
met open vizier de komende verkiezingen in. We zullen Rijswijk laten zien dat een
stem op Beter voor Rijswijk een stem voor Rijswijk is. Afgelopen donderdag hebben
ruim 100 Rijswijkers een deel van ons programma mee kunnen krijgen. We rekenen
op een faire verkiezingsstrijd en daarna op een college dat wordt gevormd op basis
van de uitslag, dus eerst zaken proberen te doen met de winnaars. Beter voor
Rijswijk sluit niemand uit. Bij Beter voor Rijswijk doet iedereen mee! Wij luisteren
naar onze inwoners. Wij hebben hart voor Rijswijk en haar inwoners.
Voorzitter. Wij willen graag ingaan op een aantal punten in deze begroting. Nog
voor de invoering van het gedrocht betaald parkeren in Rijswijk heeft de wethouder
beloofd te onderzoeken hoe betaald parkeren de eerste uren in het noodlijdende
winkelcentrum In de Bogaard aantrekkelijk kan worden gemaakt. De
verantwoordelijk wethouder zou in overleg gaan met Q-Park. We zijn inmiddels drie
jaar verder, maar uit beantwoording van de schriftelijke vragen van Beter voor
Rijswijk blijkt dat het college geen millimeter succes heeft kunnen boeken. Nu
probeert het college met een deel van de opbrengsten van de vermaledijde
parkeerregeling goedkoper parkeren rondom het winkelcentrum In de Bogaard
mogelijk te maken. Laten we eerlijk zijn: dit is natuurlijk wel geld dat door de
inwoners van Rijswijk bijeen is gebracht en daarmee worden vooral de 60%
bezoekers van buiten Rijswijk gespekt.
Wij zien liever dat de opbrengsten van betaald parkeren worden besteed aan de
ouderen en de ooievaarspashouders, om ze buiten de spits gratis te kunnen laten
reizen, zoals dat binnen de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam allang mogelijk is.
Ik zoom nog even in op de regeling. Wij kunnen geen stad of dorp vinden met een
zo gebruiksonvriendelijke parkeerregeling. Het barst hier van de zones, een wirwar
van tarieven, een tombola van parkeertijden, onbegrijpelijke borden. Niemand snapt
hier nog iets van. Verder wordt nauwelijks gehandhaafd. De pakkans is niet groot in
Rijswijk. Maar ga je de gemeentegrens over naar Den Haag, dan struikel je over de
handhavers.
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Voorzitter, ik kom te spreken over dierenwelzijn. Voor het eerst in de Rijswijkse
geschiedenis hebben dieren ook een stem gekregen. Dierenwelzijn is in Rijswijk
gemeentelijk beleid geworden. Beter voor Rijswijk heeft hier herhaaldelijk om
gevraagd en wij zien dit dan ook als een erkenning waar wij de wethouder en vooral
de raad graag voor willen bedanken. Wel zetten wij onze vraagtekens bij het
tijdelijke karakter. In de begroting wordt gesproken over een incidentele bijdrage
voor 2018 en 2019. Daarna staat de teller op nul. Wat onze fractie betreft moet daar
geld bij. Maar aan de andere kant kan er geld af: de hondenbelasting. Zoals net ook
door een van de insprekers is aangegeven en ongetwijfeld nog door andere fracties
zal worden aangehaald, is deze middeleeuwse belasting voor Rijswijk binnenkort
verleden tijd. Die moet worden opgeheven. We rekenen erop dat het college het
amendement dat straks wordt ingediend, overneemt.
We hebben ook een vraag. Ziet het college het dierenwelzijn als een tijdelijk
gebeuren? Zo nee, uit welk budget moeten dan de plannen en activiteiten vanaf
2020 worden bekostigd?
De nota met aanbevelingen waar vele dierenwelzijnsorganisaties aan hebben
meegewerkt, onderstreept dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Als we willen
dat dierenwelzijn niet meer vrijblijvend is, dan moeten we zorgen dat uitvoering en
kwaliteit gewaarborgd blijven. Beter voor Rijswijk ziet dan ook graag dat er wordt
gewerkt aan een structurele dekking.
Voorzitter. Het is dit college niet gelukt om verbetering te brengen in de teloorgang
van winkelcentrum In de Bogaard. Het lijkt positief: 2,1 miljoen euro in 2018 voor de
vergroening en verblijfskwaliteit van het Bogaardplein. Dat bedrag komt bovenop de
bestaande exploitatiebudgetten. Beter voor Rijswijk verbaast zich over de immense
bedragen voor het groen en de kunstwerken op het Bogaardplein. Onze fractie vindt
dat er vooral moet worden ingezet op het werven en behouden van winkels en
horeca. De gemeente draagt een aantal jaren bij aan een externe centrummanager.
Dat is niet echt succesvol geweest. Wij vinden dan ook dat het in 2018 tijd is voor
vervanging. Beter voor Rijswijk is van mening dat het college steviger moet inzetten
op acquisitie- en relatiemanagement om, samen met de vastgoedeigenaren, de
spookpanden van In de Bogaard zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen.
Voorzitter. Ik kom te spreken over kunst en cultuur. In het afgelopen forum
Samenleving hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst bij het oprichten van
een Rijswijks Cultuurfonds en het werven van een freelance Cultuurmakelaar voor
een benoemingsperiode van twee jaar. Hiervoor dient er ook nog eens €50.000 te
worden geïnvesteerd voor een zogenaamd werkbudget. Een halve ton die niet
direct wordt besteed aan culturele activiteiten maar aan managementkosten. Als we
even kijken binnen deze gemeente, dan zien wij een omgekeerde kerstboom: we
hebben een overkill aan managers.
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Beter voor Rijswijk vraagt de wethouder of zij alle mogelijkheden heeft onderzocht
om op dit gebied samen te werken met gemeenten in de regio. Zo ontstaat er een
groter netwerk, meer aandacht voor lokale en regionale cultuur en wordt er
bovendien een flinke efficiencyslag gemaakt. In andere gemeenten bestaan er al
regionale cultuurpacten of regionaal opererende cultuurmakelaars. Onze fractie
hoort graag wat de wethouder hierop antwoordt.
Beter voor Rijswijk is voor behoud en daar waar mogelijk uitbreiding van het groen.
In Rijswijk zijn er echter veel straten waar bewoners overlast ervaren van bomen.
De locaties zijn bekend. De boomwortels drukken de verharding op. Bomen staan
dicht tegen de gevel. Het gaat hier om locaties waarbij alleen een kostbare
herinrichting een oplossing is. Beter voor Rijswijk wil sneller tot vervanging van de
bomen overgaan. Er staan nu absoluut te weinig gelden voor in de begroting. Daar
moet absoluut meer geld naartoe. De Frans Halskade en Rembrandtkade kunnen
nadrukkelijk dienen als voorbeeld voor een groot deel van Rijswijk.
Dan het contact met de inwoners, net al even aangegeven door een van de
insprekers. Het college kent onze partij als een beweging die constant met onze
inwoners in contact blijft en hen vooral zelf opzoekt. Beter voor Rijswijk blijft
daarmee doorgaan en rekent erop dat een volgend college verder gaat dan dit
college die op een positieve uitzondering na zich beperkt tot fotomomentjes en een
bezoek aan een wijkvergadering. Tijdens onze bijeenkomst afgelopen donderdag
kregen wij te horen dat zij u niet kennen. Verder hebben wij moeten waarnemen dat
bewoners tegenover elkaar kwamen te staan bij de inrichting van een uitrenveld
voor honden. Natuurlijk zijn die reacties ons bekend. Het is gewoon verrassend dat
het college dat niet op voorhand heeft opgepakt. Laten we ook vooral niet vergeten
hoe partijen tegenover elkaar kwamen te staan in de discussie met Haaglandia, het
asielzoekerscentrum en het parkeerbeleid.
Ik kom te spreken over de jongeren. Volgens het college zijn er nog steeds
jongerenwerkers. Jongerenwerkers hebben, als we de beantwoording op onze
vragen mogen geloven, direct contact met de wijkagenten. Dat verbaast ons.
Recent kregen wij uitgerekend van diezelfde wijkagenten mee dat er geen
jongerenwerkers meer zijn, terwijl het aantal groepen hangjongeren fors toeneemt.
Welzijn Rijswijk lijkt hier de boot te missen. Welzijn Rijswijk heeft slechts één
jongerencoach. Zelfs Stichting Amal is niet meer actief bezig met het benaderen
van de hangjongeren. Ook dat verrast ons. College, doe hier wat aan. Zet
bijvoorbeeld ook het succesvolle Don Bosco in, dat het wel voor elkaar krijgt om
jongeren naar hun gelegenheid te trekken.
Tot slot willen wij duidelijkheid over de aanpak van de schuldenproblematiek onder
jongeren. Er is een zogenaamd jongerenperspectieffonds. Gaat Rijswijk daar
gebruik van maken? Wat Beter voor Rijswijk betreft hoeft het wiel niet opnieuw te
worden uitgevonden. Den Haag ging u voor.
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Een aantal andere zaken die wij nog graag aan de orde willen stellen, bewaren wij
voor de tweede termijn.
De heer Dolmans (D66) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Het zal u niet verbazen: D66 Rijswijk is blij met deze begroting 2018 en
de onderliggende voorstellen. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting en de
afgelopen periode is flink geïnvesteerd in de stad. De financiële positie is verstevigd
en robuust en er is voldoende financiële ruimte om verder te bouwen aan Rijswijk
voor een volgend college. Dat is meer dan een compliment waard.
Dat niet alle partijen in de raad daar zo over denken, blijkt wel uit de bijna 300
raadsvragen die zijn gesteld. Sommige buitengewoon insinuerend. Laat de fact
checker er maar op los! Lof dan ook aan de ambtenaren en het college om er op
zakelijke en feitelijke wijze gedegen antwoord op te geven.
Die 300 vragen geven alvast een doorkijkje naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Sommige oppositiepartijen vertellen hoe slecht het allemaal wel niet in Rijswijk gaat.
Rijswijk gaat naar de verdoemenis door auto's met witte kentekens en natuurlijk het
AZC. Zij gaan het allemaal beter doen en opkomen voor de echte Rijswijker!
Sommige coalitiepartijen nemen ondertussen voorzichtig afstand van gevoerd
beleid dat niet helemaal lekker is gevallen, zoals bij het parkeren.
En dan de nieuwkomers. Die hebben we ook gehoord. Ze staan deels buiten en ze
zijn deels hier aanwezig. Ze buitelen over elkaar heen met de ene na de andere
plaatselijke puntjes. Wij noemen dat: pontje, pizzeria in de lokale politiek.
D66 Rijswijk staat er anders in. Wij zijn echt trots op wat bereikt is. En we erkennen
tegelijkertijd hardop dat er altijd ruimte tot verbetering is. Want er moet nog wat
gebeuren in Rijswijk, als het gaat om meer ambitie in het economisch beleid,
minder laissez-faire. Er moet nog veel gebeuren als het gaat over vernieuwing van
de lokale democratie; mensen laten meedenken, meedoen en meebeslissen. En er
moeten nog dingen afgemaakt worden in onze openbare ruimte, het
Wilhelminapark, het Huis van de Stad en ook de Landgoederenzone. Goede
initiatieven, visies neergelegd, met ruimte tot verbetering en meer voortvarendheid.
Maar uiteindelijk gaat het om veel meer, namelijk over hoe we omgaan met elkaar
in Rijswijk. Als we hier in de raad grote woorden naar elkaar gebruiken, als we hier
in de raad problemen opblazen, mensen wegzetten, en dat op straat, op politieke
feestjes en partijen ook vertellen, dan moeten we ons niet verbazen dat de mensen
op straat ook grof worden naar elkaar toe. Dan moeten we ons ook niet verbazen
dat mensen de politiek niet vertrouwen. Dan moeten we ons niet verbazen dat
mensen bedreigingen uiten in de sociale media, naar elkaar toe, en naar de politiek,
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onder het mom dat alles maar gezegd mag worden, zonder nog echt naar elkaar te
luisteren.
Dat is niet het Rijswijk dat ik wil en dat is ook niet het Rijswijk waar ik voor sta.
Dus ik wil het niet zozeer hebben over de pontjes en de pizzeria's in de lokale
politiek, maar over wat echt belangrijk is:
Hoe gaan we in Rijswijk met elkaar om?
Hoe besturen we de stad op een goede manier?
En hoe zorgen we er voor dat mensen in Rijswijk prettig met elkaar samenleven?
Goed kunnen wonen, werken en recreëren in onze stad
College, afsluitend toch ook een concrete oproep tot voortvarendheid en lef. Het
betreft natuurlijk het Huis van de Stad. Ik hoor al "12 december". Sluit deze
raadsperiode af met een goed onderbouwd en breed gedragen besluit. Maak het
spannend, wees creatief en gedegen.
En via het college aan de ambtelijke ondersteuning: jullie hebben de afgelopen
jaren een flinke veranderingsslag doorgemaakt. Jullie hebben het goed bestuur en
de gezonde financiën van Rijswijk mede mogelijk gemaakt. Ik wil jullie via het
college daarvoor hartelijk bedanken.
We gaan met veel plezier en zelfvertrouwen verder!
Mevrouw Besteman-de Vries (CDA) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. De complimenten zijn al uitgedeeld door de heer Dolman dus ik kan
meteen van start. Dat scheelt mij tijd.
De laatste begrotingsbehandeling van deze collegeperiode. Tijd om ons af te
vragen hoe Rijswijk er nu voorstaat. De CDA-fractie doet dat vanavond aan de hand
van vier vragen:
1. Hoe gaat het met onze inwoners?
2. Hoe gezond is onze lokale economie?
3. Hoe gezond zijn onze financiën?
4. Hoe staat het met de gezondheid van het bestuur?
Ik begin met onze inwoners, vanzelfsprekend, want Rijswijk is niet van de
beleidsmakers of de bestuurders, maar van de Rijswijkers. Hoe gaat het met hen?
Wat zijn zij opgeschoten met dit college de afgelopen jaren? Het inwonertal van
Rijswijk is fors gegroeid en er kwam dus een hogere uitkering uit het
Gemeentefonds. Daardoor was er veel meer te besteden. Het CDA wil graag een
analyse van de toegenomen inkomsten ten opzichte van de toename van de
uitgaven, inclusief overhead, personeel en inhuur, omdat wij dat nuttig achten voor
de toekomstige ontwikkeling van beleid.
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We moeten per slot van rekening inzicht krijgen in de effectiviteit van beleid en we
moeten de Rijswijkers uit kunnen leggen wat zij hebben teruggezien van deze forse
toename van de inkomsten.
Ouderen zagen er in ieder geval niet zo heel veel van terug. Dit college heeft een
wethouder Jeugd, maar helaas geen wethouder ouderen, en dat was wel
een beetje te merken. En dat terwijl dit zo'n belangrijke groep is, niet alleen, omdat
Rijswijk vergrijst of omdat er een bovengemiddeld aantal ouderen in Rijswijk woont.
Nee, ouderen zijn gewoon belangrijk omdat zij Rijswijkers zijn. Deze groep moet
alsmaar van alles van de overheid, maar wat doen we nu voor hen? Te weinig,
vindt het CDA. Want waarom op de valreep een reactie gegeven op de motie die wij
in het kaderdebat indienden om te komen tot meer innovatieve woonzorgconcepten in Rijswijk? Doel van de motie was om ervoor te zorgen dat ouderen
langer thuis kunnen blijven wonen en dat ook kwalitatief goed te kunnen blijven
doen. Het CDA is teleurgesteld in de reactie van dit college. Die reactie gaat
volledig voorbij aan de geest van de motie. De gemeente zou juist een aanjagende
rol moeten spelen. De verwijzing naar woningcorporaties raakt kant noch wal.
Wellicht zag u onlangs het interview met Jan Slagter die een wooninitiatief voor
ouderen
heeft opgezet? Hij heeft 56 woningcorporaties in de omgeving benaderd en hij
kreeg 56 keer nee op het rekest. Dus gemeente, pak die rol.
Dan de blijverslening, ook voor ouderen. Ouderen zouden tegen gunstige
voorwaarden moeten kunnen lenen zodat zij aanpassingen in hun woning kunnen
financieren en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Sinds het eerste
kwartaal 2017 wachten we al op een voorstel van dit college. Omdat dit voorstel niet
komt, dien ik graag een motie in.
Dan eenzaamheid. Een belangrijke graadmeter om vast te stellen hoe gezond de
inwoners van de gemeente zijn. Want eenzaamheid speelt bij ouderen, maar ook bij
jongeren. Laten we dat niet vergeten. En laten we er vooral iets aan doen.
Rijswijkers kunnen Rijswijkers helpen. Een sterke cohesie en een sterk sociaal
netwerk zijn nog altijd het beste medicijn tegen eenzaamheid. En er is toch altijd wel
een buurman of buurvrouw te vinden die een kopje koffie wil drinken met een ander
of een boodschap wil doen voor iemand.Om dit voor elkaar te krijgen houdt de
CDA-fractie een warm pleidooi voor een brede bewustwordingscampagne. Een
campagne die een oproep doet aan alle Rijswijkers om om te zien naar elkaar,
zodat we samen sterk zijn tegen eenzaamheid. Ik hoor hierop graag een reactie van
het college.
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Over burgerparticipatie hebben wij veel en vaak gesproken. Het beleid werd door
de hele raad en de Rijswijkse rekenkamer gekraakt. Ook van inwoners en
insprekers in de raad hoorden we veelvuldig. Denk nog even terug aan de Voorde,
de hondenuitlaatplaats in Endezant, de bewoners van de Idenburglaan en de
hoogbouw in RijswijkBuiten. Bewoners werden blij gemaakt met een dode mus.
Beloften werden gedaan, maar vervolgens niet nagekomen. De raad wacht nog
steeds op een fatsoenlijk voorstel. Zo gaan we toch niet met elkaar om in Rijswijk?
Ik krijg heel graag een antwoord op deze vraag en hoor ook graag een termijn voor
wanneer het voorstel komt.
Sport is ook een belangrijke pijler voor een gezonde stad. Maar ook daarvoor
moesten we eigenlijk niet bij dit college zijn. Dit college durft met droge ogen te
beweren dat sporten geen doel op zich is. Waarom eigenlijk niet? Ik begrijp dat niet.
Het CDA vindt dat eigenlijk onbestaanbaar. Daarnaast willen we ook nog even in
herinnering roepen hoe is omgegaan met Haaglandia. Het sportcomplex ligt nu te
verpauperen. Een slechte move voor de gemeente, ook financieel. Het CDA ziet er
liever jongeren sporten.
En hoe staat het met de hockeyclub? Is er al duidelijkheid over het verdwijnen van
de plofcirkel bij TNO? Kunnen we de hockeyclub daarover duidelijkheid geven?
Ik heb het nog niet eens gehad over cultuur en groen, en de status van het plan
rondom het parkeren. Het is al aan de orde geweest. De evaluatie is uitgesteld, er
worden inkomsten ingeboekt, maar Rijswijkers hebben er iedere dag last van.
Datzelfde kan eigenlijk gezegd worden over Avalex. Hogere kosten, minder service
voor Rijswijkers en ouderen die misschien straks met hun eigen vuilniszakken
moeten gaan slepen.
Dan nog een belangrijk signaal met betrekking tot een kwetsbare groep Rijswijkers:
de werknemers van DSW. Het is de CDA-fractie ter ore gekomen dat de locatie in
Zoetermeer gaat sluiten. Wij krijgen daar vanavond graag helderheid over.
De tweede belangrijke pijler voor het CDA is de gezonde economie. Een gezonde
stadseconomie kent een goede bereikbaarheid en een goede gemeentelijke
service voor bedrijven. Maar wat doet dit college? Het versmalt de wegen waardoor
de bereikbaarheid juist in het gedrang komt. Ook de zeer matige resultaten uit de
ondernemerspeiling geven aan dat het ondernemersklimaat echt wel wat gezonder
kan. Het relatiebeheer van dit college blijkt niet helemaal op orde. Eerst waren er
slechte contacten met de BBR, later het vertrek van Shell uit Rijswijk. Dat is
misschien wel het meest tragische dieptepunt van dit college. Ze vertrekken nota
bene naar Den Haag. Maar waarom eigenlijk? Welke lessen zijn er te trekken? Het
CDA is trouwens wel benieuwd naar de ozb-aanslag van Shell uit 2017.
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De derde pijler zijn gezonde financiën. Een goed bestuur draagt zorg voor gezonde
financiën. Geen lastenverhoging voor inwoners en zorgvuldig uitgeven van publiek
geld. Aansturing van en grip op belangrijke financiële dossiers is daarbij van
levensbelang, maar laat hier en daar wel wat te wensen over als we kijken naar
Avalex, DSW en het museum. Maar ook het zogenoemde BUIG-budget dat we
onlangs in deze raad bespraken, is niet volledig meegenomen in de komende
begrotingen. Die zijn dan ook niet helemaal sluitend meer als je het negatieve effect
meeneemt. Verder valt op dat in het Investeringsplan 2018–2021 eerst
reserveringen zijn opgenomen voor bijvoorbeeld probleemstraten en lichtmasten,
die later in de gecorrigeerde versie blijkbaar weer verwijderd zijn. Dat spoort ook
niet helemaal met het raadsvoorstel. Ik weet niet meer precies hoe dit nu zit en
waarover we besluiten. Ik zou daar graag wat helderheid over willen.
Dan het oude stadhuis. Het lijkt met stille trom van het toneel verdwenen te zijn.
Misschien ook logisch gezien de grote financiële dossiers die in Rijswijk spelen.
En misschien logisch gezien de problemen die in Den Haag spelen rondom de
ontwikkeling van het Haagse cultuurpaleis. Het CDA wil graag inzicht van het
college, gezien alle zojuist genoemde onzekerheden. Hoe denkt het college dit nog
te financieren?
Het laatste punt. De stad heeft naast gezonde inwoners, een gezonde economie en
gezonde financiën ook een gezond bestuur nodig. Helaas beschikken wij in Rijswijk
niet over vastgestelde procedures inzake integriteit. De CDA-fractie zou dat graag
deze raadsperiode nog willen regelen. Daarnaast staat in het Reglement van Orde
voor de raad, dat er tweemaal per jaar een overzicht naar de raad wordt gestuurd
van onderwerpen/stukken waarop geheimhouding is gelegd. Dat is tot op heden
niet gebeurd. Waarom niet?
Voorzitter. We maken vandaag de balans op: gezonde inwoners, een gezonde
economie, gezonde financiën en een gezond bestuur. In de stadsvisie schrijft het
college: samen maken we de stad. Het CDA zou daar graag van maken: samen
maken we de stad weer gezond. Laten we daar vanavond mee beginnen. Dank u
wel.
Motie Blijverslening
Door de fractie van het CDA wordt de volgende motie ingediend:
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 en 9 november 2017,
verzoekt het college, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de blijverslening
voor Rijswijkse ouderen mogelijk te maken en de gemeenteraad daarover voor 1
maart 2018 te informeren,
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De heer Sleddering (VVD) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Natuurlijk kan ik mijn eerste bijdrage als fractievoorzitter aan dit debat
niet beginnen alvorens mijn voorganger Arthur Sterk te noemen en roemen. Vele
jaren heeft Arthur het VVD-geluid in deze raad naar voren gebracht en de fractie
geleid. Dat geluid was altijd scherp, inhoudelijk en zakelijk, maar met een gezonde
dosis humor, door sommige mensen weleens verward met cynisme. Maar dat
woord kent hij niet. Nu het einde nadert van een raadslidmaatschap van bijna
zeventien jaar past ons daarvoor waardering en dank. Maar let u op, u bent nog niet
van hem af want hij zal met volle vuurkracht blijven deelnemen aan de
besprekingen in de raad. Onze overburen zijn gewaarschuwd.
En dan nu aan het werk. Dat doen wij bij de VVD namelijk graag. Aan de slag gaan
zit in onze genen. Dat is ook altijd onze bijdrage aan een coalitie van welke
samenstelling dan ook. Aan de slag! Gewoon doen!
Kijkend naar de begroting voor 2018 kunnen wij constateren dat het college goed
werk heeft geleverd. Rijswijk staat er goed voor en het college presenteert opnieuw
een sluitende meerjarenraming. Complimenten aan het college en met name aan
de wethouder Financiën voor het prachtige werk. De gepresenteerde cijfers zijn
helder en overzichtelijk in beeld gebracht. De financiële resultaten zijn goed. En het
weerstandsvermogen is in topconditie! Aan een professioneel risicomanagement -een stokpaardje van de VVD -- wordt hard gewerkt. Maar we zijn er nog niet.
Kijkend naar de andere beleidsterreinen ziet de VVD dat het college het
coalitieakkoord strak heeft uitgevoerd. En daar houdt de VVD van: afspraak is
afspraak! Kortom, het college is klaar. En bij die woorden krijg ik het een beetje
benauwd. Want de prestaties zijn goed, maar wij zijn er nog niet. In de stukken
kwam de VVD soms wat al te vaak zinnen tegen als dat het college bepaalde zaken
wil overlaten aan een volgend college. De eeuwige angst om over het eigen graf
heen te regeren, lijkt een verlammende werking te hebben op dit college. Niet doen,
geacht college, U bent nog aan zet tot 21 maart. Neemt u een voorbeeld aan de
vorige minister van VWS, mevrouw Schippers, die er op haar laatste dag nog voor
zorgde dat een duur, maar belangrijk medicijn kon worden opgenomen in het
basispakket. Zo moet het gaan, ook in Rijswijk.
U bent dus nog niet klaar en zeker niet als wij naar een aantal ontwikkelingen kijken
die zeer bedreigend zijn voor onze financiële positie:
•
DSW met grote tekorten en een onzekere financiële toekomst;
•
Avalex met steeds mindere kwaliteit tegen hogere kosten;
•
oplopende tekorten in het sociale domein en onvoldoende uitstroom uit de
bijstand;
•
een onzekere financiële positie van het museum.
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Hier past een actieve rol van het college. Het is meer dan zorgwekkend dat
kostenstijgingen bij DSW doorgaan omdat er nog geen plannen zijn voor de
toekomst. De maatregelen die wij tot nu toe hebben gezien zijn slappe hap. Hoe
gaat het college het tij keren?
Ook is het dringend gewenst dat het college voortvarend door blijft pakken wat
betreft het vestigingsklimaat voor bedrijven in Rijswijk. Niet alleen lege plekken
vullen, maar werken aan een moderne infrastructuur voor ondernemers. Hoe ver
bent u bijvoorbeeld met een snel glasvezelnet voor Rijswijk? Haalt u wel genoeg
Europese subsidies binnen voor de internetvoorzieningen in onze stad? Graag uw
reactie daarop.
De VVD is erg blij dat het college, en dan met name wethouder Van Hemert, de
knoop heeft doorgehakt met betrekking tot de nieuwe sporthal. Dat is goed voor de
stad en vooral goed voor de sportverenigingen die van de hal gebruik gaan maken.
Sportverenigingen verdienen dat ook. Zij spelen een belangrijke rol in de Rijswijkse
samenleving en doen dat met de hulp van heel veel vrijwilligers. De VVD doet een
dringend beroep op het college om samen met de besturen van de sportclubs echt
invulling te geven aan een goede toekomst voor de sportcultuur in Rijswijk.
Ik noem het woordje "cultuur" al bijna. Dat komt er nu aan. Dat is altijd een leuk
onderwerp voor de VVD. De VVD constateert dat er van een herijking van het
subsidiebeleid weinig terecht is gekomen. Er zijn een Cultuurvisie en een
Transformatienota geproduceerd. Allemaal goed voor de werkgelegenheid van
externe bureaus, maar verder vooral mooie brochureteksten. In de begroting wordt
€50.000 extra gereserveerd voor een Cultuurmakelaar en/of Cultuurfonds. De VVD
Rijswijk heeft steeds gezegd grote moeite te hebben met zowel het Cultuurfonds als
de Cultuurmakelaar. Niet zozeer tegen de functie van een Cultuurmakelaar als
regisseur van beleid, maar wel tegen het aanstellen van een nieuwe medewerker,
wellicht ook een tijdelijke externe. Waarom deze functie niet in laten vullen door een
ambtenaar van het stadhuis of in handen leggen bij de professionele directies van
de grote culturele instellingen? Een nieuw instituut met een externe cultuurpaus als
directeur van een fonds heeft de neiging kostenverslindend te zijn en onaantastbaar
te worden. Het was moediger geweest als het college een apart raadsvoorstel had
ingediend, zodat de raad had kunnen debatteren over het nut van die €50.000. Er is
ons eerder bezworen dat alle veranderingen op het gebied van cultuur niet zouden
leiden tot extra uitgaven in het cultuurdomein, maar de eerste €50.000 staat alweer
op de rol. Waar is al dat geld nou eigenlijk voor bedoeld? De VVD wil eerst een
concreet voorstel zien voor het invullen van het takenpakket voor een Rijswijkse
Cultuurmakelaar voordat er extra geld wordt gereserveerd. Ook wil de VVD weten
waarom deze functie extern moet worden belegd en waarom er überhaupt -- tegen
de afspraken in -- extra geld nodig is. Daarom heeft de VVD samen met
Gemeentebelangen Rijswijk een amendement ingediend met als strekking die
€50.000 te schrappen.
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Een- en andermaal heeft de VVD aangegeven dat de uitvoering van het door de
raad in grote meerderheid aangenomen parkeerbeleid geen schoonheidsprijs
verdient. De VVD wil twee eenvoudige systemen: een voor winkelzones en een
voor woonzones, met dezelfde bijbehorende tijden en dezelfde tarieven, en veel
mogelijkheden voor ondernemers om voor hun klanten digitaal parkeeruren in te
kopen.
Uit de begroting maakt de VVD op dat de gemeente geld overhoudt aan het
parkeren. De VVD was en is van mening dat het parkeren geen verkapte belasting
mag zijn. Als de gemeente geld overhoudt, moet dit worden gebruikt om te
investeren in parkeervoorzieningen en handhaving. De VVD heeft echter een grote
voorkeur om het tarief voor vergunningen en parkeerautomaten niet hoger te laten
zijn dan strikt noodzakelijk. Wij horen graag de reactie van het college daarop.
De VVD vindt het ook onbegrijpelijk, als we het tenminste goed gelezen hebben, dat
er kennelijk geen zicht is op de opbrengsten van het fiscaliseren. Met andere
woorden: hoeveel euro's leveren de geïncasseerde parkeerboetes op? En waar
gaat dat geld naartoe? Wij willen daar graag duidelijkheid over hebben.
Verder staat in de begroting dat het college in 2018 de parkeernormen gaat
herijken. Dat zal dus wel weer neerkomen op het verlagen van de norm, en daar
zijn wij niet voor. Eventuele problemen met de parkeerdruk los je op met investeren
in parkeerfaciliteiten, bijvoorbeeld de ArthurSterk parkeergarage in Oud-Rijswijk.
Over naar het sociaal domein. De VVD heeft grote waardering voor het optreden
van wethouder Lugthart op dit domein. Met veel energie en duidelijkheid heeft hij
vormgegeven aan dit belangrijke beleidsterrein. Zeker zijn inzet om de werkloosheid
aan te pakken, verdient waardering. Maar niet alles gaat de goede kant op. De
grote tekorten bij de bijstandsuitkeringen zijn zorgelijk. Mopperen op het beleid van
de landelijke politiek is niet voldoende. Terughoudendheid bij het uitgeven van
euro's voor leuke dingen voor de mensen is noodzakelijk. Verder is de VVD van
mening dat het kwijtschelden van lokale belastingen en heffingen in het kader van
het armoedebeleid betaald moet worden uit het sociaal domein. De VVD ziet graag
dat dit wordt onderzocht. Kan de wethouder dit toezeggen?
Milieumaatregelen moeten effect hebben. Omgekeerd afval ophalen heeft dat niet
en zal het ook nooit hebben, zeker niet in steden met een hoog percentage
hoogbouw in de woningvoorraad zoals Rijswijk. Het inzetten op voorscheiding is
luchtfietserij. Dat wordt uit steeds meer bronnen bevestigd. De VVD zou het college
dringend willen vragen om niet tot 2020 te wachten met een evaluatie. Er zijn
nieuwe technieken beschikbaar die kostenefficiënter zijn.
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De VVD is tevreden met de groeiende aandacht voor handhaving. De VVD wil dat
de burgers zien dat er gehandhaafd wordt. Bij het parkeren, bij het storten van afval
op de verkeerde plekken en momenten. Maar er is ook iets als bestuurlijke
handhaving. Burgers en organisaties moeten zich aan de regels houden. En dan
kan het niet zo zijn dat het college afspraken met bijvoorbeeld een voetbalclub of
een horecaondernemer niet handhaaft.
Voorzitter, ik ga afsluiten met een woord van dank aan dit college voor een aantal
voor de VVD goed herkenbare keuzes. Het is heel goed dat het college ruimte heeft
gegeven aan een structurele versterking van de afdeling Economische Zaken op
het stadhuis. Dat is ook hard nodig om het programma De Rode loper uit te voeren.
Mede op verzoek van de VVD is ook dit jaar de ozb niet verhoogd, waarmee de
lasten voor de burgers positief worden beïnvloed. Precarioheffing voor de kleine
terrassen wordt op nul gezet en dat is goed voor veel ondernemers. Nu de precario
voor ondergrondse leidingen nog alstublieft! En zo zou ik nog even door kunnen
gaan.
Ik sluit af met de constatering dat het college ondanks zijn linkse neigingen veel
VVD-beleid heeft uitgevoerd. Daarom wenst de VVD het college nog vele intensieve
werkdagen toe. Achteroverleunen is geen optie. Mocht er aanleiding toe zijn, dan
zal de VVD Rijswijk niet schromen om een motie in te dienen om alle rugleuningen
van de stoelen van de collegeleden te verwijderen.
Amendement Cultuurmakelaar
Door de fracties van de VVD en Gemeentebelangen Rijswijk wordt het volgende
amendement ingediend:
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 en 9 november 2017,
besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
De tekst op pagina 152 en pagina 172 luidende
"Programma Sport, Cultuur en Recreatie, Product 5400 Kunst en Cultuur.
In 2018 is eenmalig een budget beschikbaar van €50.000, bedoeld om de
werkzaamheden van de cultuurmakelaar een eerste impuls te geven, waardoor
activiteiten kunnen starten en partijen zich hieraan kunnen committeren”.
te schrappen.
De teksten waar de Cultuurmakelaar wordt genoemd als volgt te wijzigen:
Pagina 179 Schrappen uit overzicht incidentele baten en lasten van post Kunst en
cultuur (transformatienota cultuur) €50.000,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
In de begroting 2018 is onder het programma Sport, Cultuur en Recreatie een
eenmalig bedrag van €50.000 opgenomen voor een cultuurmakelaar. VVD en GBR
willen dat budget vooralsnog niet beschikbaar stellen tot het moment dat het college
van burgemeester en wethouders met een concreet voorstel komt over de opdracht
en functieomschrijving, besteedbare uren, etc. Het genoemde bedrag kan daarom
uit de lopende begroting 2018 worden opgenomen. Na goedkeuring van het
voorstel aan de raad kan het gewenste bedrag voor de cultuurmakelaar
beschikbaar worden gesteld via een begrotingswijziging.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ook mijn partij de behoefte heeft om de
balans op te maken van wat het huidige college heeft bereikt. Dit college is met
grote ambities en veel elan van start gegaan. Zowel op het stadhuis zelf als ook in
de relatie met inwoners zou er een frisse wind waaien waarbij transparanter
werken, meer inspraak van inwoners en een meer opgavengestuurde aanpak hoog
in het vaandel stonden. En voorzitter, de PvdA stelt vast dat dit college de nodige
processen op gang heeft gebracht, waarvoor onze complimenten. De effecten op
langere termijn moeten echter nog blijken. Ik kom daar later nog op terug.
In de coalitie zelf vonden in deze vier jaar ook nogal wat verschuivingen plaats. De
fractievoorzitter van GBR en architect van dit college stapte al snel vanwege interne
onenigheid op en begon voor zichzelf; haar opvolger is inmiddels ook afgetreden
als fractievoorzitter, en een ander fractielid is overgestapt naar het CDA. Daarna
volgde een geroyeerde SP-wethouder en een raadslid van coalitiepartij VVD die uit
onvrede met de fractiekoers uit de fractie en de raad stapte. Dankzij een
constructieve opstelling van deze raad kan dit college haar vier jaar uitdienen, maar
de spanningen tussen de coalitiepartijen zijn steeds duidelijker zichtbaar. Voorzitter,
het is dus tijd voor verkiezingen!
We staan er financieel goed voor, met een sluitende meerjarenbegroting en een
ruime algemene reserve, waardoor we tegenvallers goed kunnen opvangen.
Gelukkig is het economisch tij sinds het aantreden van dit college flink gekeerd,
waar uw college ook van heeft geprofiteerd. Ook de start van het grote bouwproject
RijswijkBuiten, een besluit van het vorige college en de vorige raad, heeft de
gemeente, nu de huizenmarkt flink is aangetrokken, geen windeieren gelegd.
Voorzitter, wij vragen ons nog wel af, of de forse risico's die het college neemt met
de realisatie van een ambitieus plan als het Huis van de Stad, verantwoord zijn. Wij
kijken dan ook erg uit naar de uitkomsten van het second opinion-onderzoek en het
definitief ontwerp zoals u aan de raad zult presenteren. Is het wel verstandig en
politiek wenselijk om een volgende belangrijke stap in dit zware dossier nog zo kort
voor de verkiezingen te behandelen?
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De Partij van de Arbeid maakt geen uit van de coalitie, maar heeft in deze periode
kritisch waar het moest, maar constructief waar het kon, haar inbreng geleverd.
Daarnaast heeft mijn fractie herhaaldelijk ook proactief meegedacht. Voor mijn
fractie is het uitgangspunt dat in een betrokken samenleving iedereen mee moet
kunnen doen. De overheid is er juist voor hen die een steuntje in de rug nodig
hebben. Voor ons is het daarom onbegrijpelijk dat het college het in zijn Stadsvisie
alleen heeft over "kansen pakken" terwijl u weet dat niet iedereen hier toe in staat
is.
Voorzitter, we hebben meerdere keren onze bijdrage in het begrotingsdebat
afgesloten met "geen woorden maar daden". Het is goed om inmiddels te horen dat
verschillende coalitiepartijen meer output willen zien van de ingezette
beleidsmaatregelen. Zo haalde in juni bij het Kadernotadebat de VVD deze
Feyenoordslogan ook aan. Weet u het nog? De Partij van de Arbeid riep precies
twee jaar geleden op om een 1000-banenplan voor Rijswijk te formuleren, waarbij
werkgevers en gemeente samen zouden optrekken. Onlangs werd duidelijk dat we
met een fors tekort op het BUIG-budget kampen en extra maatregelen moeten
nemen om meer werk te genereren, vooral voor kwetsbare groepen in de bijstand.
Ondanks geslaagde projecten met bijvoorbeeld KANS had wat ons betreft meer
doorgepakt kunnen worden. Kan het college aangeven hoeveel procent van de
werkzoekenden aan werk is geholpen in de afgelopen 3,5 jaar?
Ook had u specifieke groepen zoals 45-plussers mensen met een functionele
beperking en alleenstaande ouders op zoek naar parttime werk, eerder dan nu in
2018 gebeurt meer begeleiding en coaching op maat kunnen geven en meer
kansen kunnen bieden op betaald werk, ook binnen uw eigen organisatie. Wij willen
graag weten wat u heeft ondernomen om de arbeidsongelijkheid tussen mannen en
vrouwen met name in hogere functies in het gemeentelijke apparaat te verkleinen?
Ik kom graag terug op mijn eerder genoemde punt van opgavengericht werken. Wij
hadden verwacht dat Sociale en Economische zaken vanuit een gezamenlijke
missie zouden optrekken om een flinke impuls te geven aan een bedrijven- en
banenaanpak in Rijswijk. Heel jammer dat dit plan, de Rode Loper, nu in het laatste
jaar pas is gepresenteerd. Maar het is nog helemaal niet te laat. Wij vinden dat
deze gezamenlijke opdracht alsnog voortvarend moet worden opgepakt met
resultaatgerichte acties om de baankansen voor werkzoekenden te bevorderen.
Kunt u dit toezeggen? Het zou het tekort op het BUIG-budget in ieder geval fors
kunnen verminderen. Afhankelijk van uw reactie komen wij met een motie. En
moeten die dure consultants die zijn aangetrokken om bedrijven naar Rijswijk te
trekken zichzelf ook terugverdienen, zoals diverse fracties dat van de
cultuurmakelaar ook verwachten?
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U zet sterk in op maatregelen in het armoedebeleid en dat ondersteunen wij. U wilt
vooral kinderen mee kunnen laten doen. Dat is mooi en daar is ook extra rijksgeld
voor, de zogeheten Klijnsmagelden. Jammer dat we in dit begrotingsdebat niet de
effecten van de ingezette maatregelen kunnen bespreken. Uw toegezegde update
van de Armoedemonitor komt helaas pas begin volgend jaar. Wij houden dit scherp
in de gaten.
Voorzitter, de VVD gaf het ook al aan: we lezen in de beantwoording van onze
schriftelijke vragen dat nogal wat zaken worden doorgeschoven naar 2018, dus tot
na de verkiezingen. Zo schrijft u op onze vragen dat het gesloten akkoord met de
BBR – toch al anderhalf jaar geleden gesloten – nog in de fase zit van verkenning
en uitvoeringsplan. Kunnen de wethouders Sociale en Economische Zaken
aangeven wanneer wij de resultaten van het sociaal akkoord onder ogen krijgen?
Hoe zit het in het kader van het armoedebeleid eigenlijk met de oprichting van
Stichting Leergeld? U zou daar dit jaar rijksbudget voor inzetten.
Vanaf 2015 moeten zorgtaken door de gemeente worden uitgevoerd. Daar bent u in
een samenwerkingsverband met andere gemeenten goed in geslaagd. De
Rijswijkse inwoners ervaren over het algemeen dat zij goed gehoord worden. Zeker
als het gaat om innovaties in het sociaal domein vragen een aantal ingezette
initiatieven om nog meer daadkracht. Te denken valt aan:
- eenzaamheidsbestrijding; het CDA gaf dat ook al aan. Via ontmoetingsplekken
dichtbij. U hebt hier extra op ingezet in 2017, maar met welk resultaat?
- de zorg voor mantelzorgers: wat doet u met de uitkomsten uit de lunches met
mantelzorgers?
- waardering van vrijwilligerswerk(ers): hoe gaan we daarmee om in een zich steeds
verder ontwikkelende participatiesamenleving? Wij horen graag uw suggesties.
We vinden het heel zorgwekkend dat de Partij van de Arbeid vrijwel alleen staat in
deze raad als het gaat om sociale woningbouw. U kent ons standpunt hierin: het
percentage sociale woningbouw moet gelijk blijven.
Voorzitter. De afgelopen vrijdag verstrekte informatiebrief over de rol van de
gemeente wat betreft de innovatieve woon-zorgvormen voor ouderen, zoals
gevraagd door mijn fractie en het CDA, geeft onvoldoende handvatten. Uiteraard
dichten we de gemeente geen rol toe als projectontwikkelaar maar de gemeente
moet als aanjager meer ambitieus aan de slag samen met de ouderen en de
woningcorporaties of een projectontwikkelaar. U kent de wensen van een groep
ouderen die ook zelf met ideeën zijn gekomen. Luisteren naar inwoners en samen
meer mogelijk maken. Dat is toch het uitgangspunt waarmee uw college in 2014
aan de slag ging? Dat vereist een meer actieve rol van de gemeente. Bent u tot
deze rol bereid? Graag uw reactie.
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Wij zien reikhalzend uit naar de toegezegde notitie over de groen- en bomenbalans,
zoals toegezegd in het najaar.
Voorzitter. De Landgoederenzone is enorm kwetsbaar. Wij pleiten ervoor de
Landgoederenzone echt te beschermen en te versterken en daarom, ter
compensatie van aanslagen op het groen in verleden en heden, de locatie de
Opperd niet te bebouwen maar tot groengebied aan te wijzen. Het college heeft
aangegeven dat dit goed mogelijk zou zijn maar dat bebouwing wellicht op een
andere plek in de Landgoederenzone kan plaatsvinden. Dit is geen compensatie
voor het verloren groen en versterking van de kwetsbare Landgoederenzone.
Daarom vragen wij u nog een keer duidelijk aan te geven of u bij de voorbereiding
van de volgende herziening van het bestemmingsplan de bestemming van deze
locatie wilt omzetten naar "groen". Graag uw reactie. Afhankelijk van uw antwoord
komen wij op dit punt met een motie.
Het college heeft flink ingezet op de aanpak Wilhelminapark. Het is belangrijk dat
dagelijks beheer en toezicht van dit park goed georganiseerd blijven. De huidige
beheerder gaat de gemeente verlaten. Wij gaan ervan uit dat deze functie weer
ingevuld wordt. Is al in de opvolging voorzien?
Voorzitter. We hebben het keer op keer aan de orde gesteld. Het budget voor
jongerenwerk, zoals ondergebracht bij Welzijn Rijswijk, staat in geen verhouding tot
de output en het aantal jongeren dat hiermee wordt bereikt. Wij willen de wethouder
vragen om samen met de raad de kaders voor jongerenwerk in een brede discussie
met de raad te bespreken, met een gedegen evaluatie als basis.
Wat de hondenbelasting betreft, komen wij ook op basis van onze vragen in
oktober, met een amendement zoals u reeds is aangereikt. Dat doen wij in tweede
termijn, omdat wij nut en noodzaak van de hondenbelasting betwijfelen.
Voorzitter, ik rond af. Voor de Partij van de Arbeid is het beleid pas geslaagd als
iedereen de kans heeft gekregen om mee te doen. Met de verkiezingen in het
vooruitzicht ligt er nog een mooie uitdaging voor onze partij.
Mevrouw Sonneveldt-van den Boogaard (Gemeentebelangen Rijswijk) spreekt de
volgende tekst uit:
Voorzitter. Gemeentebelangen Rijswijk heeft met veel waardering voor het college,
en met name wethouder Dierdorp, kennisgenomen van de Begroting 2018-2021.
Maar wat wil je ook: vrouwen en huishoudboekjes. Het staat voor onze fractie vast
dat het huishoudboekje er financieel gezond uitziet met een sluitende
meerjarenbegroting en voldoende financiële ruimte. Dat, tezamen met een goede
reservepositie en weerstandsvermogen, laat ons college toch maar mooi na voor de
nieuwe raad en het nieuwe college na maart 2018.
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Gemeentebelangen Rijswijk ziet met genoegen onze ingebrachte punten ten tijde
van het Kadernotadebat terug in de begroting. We vatten onze punten graag voor u
samen:
- Alle onderhoudsplannen voor het beheer openbare ruimte zijn inmiddels
geactualiseerd en de benodigde onderhoudsgelden om verder de achterstanden in
de openbare ruimte in te lopen, zijn nu structureel geraamd.
- In het meerjareninvesteringsprogramma is voor de komende jaren structureel €1.1
miljoen opgenomen voor integrale herinrichting van zogenaamde probleemstraten.
Daarbij worden bomen niet lukraak gekapt, en zeker niet met een wethouder van
GroenLinks in het college, maar waar gewerkt wordt, vallen nu eenmaal spaanders!
- Er is voor de komende twee jaar extra geld gereserveerd voor acquisitie- en
accountmanagement om, inspelend op het economisch klimaat, extra
wervingskracht te kunnen inzetten op onze ontwikkelgebieden Plaspoelpolder en In
de Bogaard.
Tevens heeft de BBR een verkiezingsmanifest opgesteld met nuttige tips om het
gereserveerde geld op een verantwoorde wijze in te zetten, ook voor de gevestigde
bedrijven in Rijswijk. Want waarom zou je iets van ver gaan halen, als het om de
hoek ook verkrijgbaar is! Ook krijgen de horecaondernemers in onze stad een
steuntje in de rug door het schrappen van de precariobelasting voor terrassen en
uitstallingen.
- Door de uitbreiding van het bebouwd oppervlak in Rijswijk en het daarmee
toegenomen aantal inwoners is er onder meer extra geld voor handhaving
gereserveerd. Een effectieve handhaving draagt positief bij aan het vertrouwen in
het openbaar bestuur. Graag verneemt de fractie van Gemeentebelangen Rijswijk
van het college wanneer we het Handhavingsplan tegemoet kunnen zien met de
daarin voorgestelde prioriteiten op inzet.
- Gemeentebelangen Rijswijk is blij met de verduurzaming van het gemeentelijk
vastgoed. Tevens laat de paragraaf Duurzaamheid zien dat dit college onverkort
met onze ambities voor een leefbare en groene omgeving bezig is. Niet omdat
"Parijs" ons dat verplicht, maar omdat het volstrekt logisch is om bewust met je
omgeving om te gaan. Wij zijn erg benieuwd naar de in de begroting
aangekondigde resultaatmeting begin 2018 van de inmiddels uitgevoerde acties
over de jaren 2015 tot en met 2017.
Voorzitter. Ons is gebleken dat de hervorming van onze culturele sector een taaie
klus is. Er is inmiddels een vastgestelde Cultuurvisie, naar aanleiding waarvan in
het laatste forum lang met elkaar is gediscussieerd over de uit de visie
voortvloeiende Transformatienota, die in termen van samenwerking, het vormen
van een cultuurcoalitie en het aanstellen van een Cultuurmakelaar nu wel helemaal
is uitgeschreven. De focus zal nu toch echt op "daden" gericht moeten zijn.
Gemeentebelangen Rijswijk kijkt reikhalzend uit naar de verbindingen die de
Cultuurmakelaar zal leggen met de niet-gesubsidieerde culturele instellingen in
Rijswijk. Ook hiervoor geldt: hoe beter de culturele koek wordt verdeeld, des te
beter de binding met Rijswijk wordt.
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Om de culturele kennis in RijswijkBuiten op een gewenst niveau te krijgen is er ca.
€145.000 voor kunst gereserveerd. Gemeentebelangen Rijswijk weet niet of de
bewoners en bezoekers van deze prachtige wijk zitten te wachten op weer een fout
uitgevoerde schelpsculptuur, een ongebruikte JOP -- die ligt vast nog wel ergens -of een betonnen schouw met open haard. Ook een hele rits beelden en andere
vormen van kunst in het Wilhelminapark ontsieren wat Gemeentebelangen Rijswijk
betreft de natuurlijke aanblik. Creëer een bomenmuseum zoals in Wateringse Veld.
Leg door middel van duurzame borden uit welke soorten bomen er staan en wat de
resterende begroeiing is, welke dieren er leven etc. Zo maak je jong en oud bekend
met de natuur in de directe omgeving, gewoon op loopafstand. Liever het verschil
tussen een appel en een peer, dan het verschil tussen een Appel en een Corneille!
Wij zien de besluitvorming rondom het Huis van de Stad en een andere
financieringsstructuur van de culturele sector als dé vervolgstappen waar nu het
vizier op gericht moet worden. Kan het college aangeven wat wij nog kunnen
verwachten aan voorstellen, dan wel een stand van zaken met betrekking tot een
andere financieringsstructuur voor maart 2018? Ligt het college nog op koers om
voor 12 december a.s. het raadsvoorstel definitief ontwerp Huis van de Stad aan
onze raad aan te bieden? Daar is Gemeentebelangen Rijswijk natuurlijk heel erg
benieuwd naar.
Maar ondanks de goede vooruitzichten zijn er genoeg zaken waar we ons zorgen
over maken, die de nodige aandacht vragen. Denk aan de financiële situatie bij
Museum Rijswijk en de DSW.
De Shell vertrekt uit Rijswijk! Dat is heel jammer, maar laten we alsjeblieft niet
verzanden in doemdenken en de vinger wijzen naar mensen waarvan men denkt
dat deze voldoende invloed hebben op de organisatie om het genomen besluit door
Shell terug te laten draaien. We willen het allemaal liever niet, maar uiteindelijk is
het met Capgemini, KLM en Sijthoff Pers ook zo gegaan. Laten we met zijn allen de
resterende tijd dat Shell hier nog gevestigd is, gebruiken om plannen te maken voor
de toekomst. In het NRC stond onlangs dat het in Eindhoven is gelukt na het vertrek
van Philips en DAF, in Rotterdam met de Van Nellefabriek en nog dichterbij met de
Caballerofabriek in Den Haag. Dat zijn allemaal mooie voorbeelden.
Het parkeren, dat is ook nog wel een dingetje. Het is nog niet voor eenieder goed
opgelost en we gaan ervan uit dat dit met de evaluatie zeker nog ter sprake gaat
komen. Maar het is allang niet meer het gesprek van de dag en we hebben het idee
dat het best al wel een beetje went. Daarom parkeren we dit nog maar even.
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De inwoners van Rijswijk werken massaal mee aan de vermindering van de
afvalberg. Vele huishoudens worden zich steeds meer bewust van de voordelen om
afval te scheiden. Doordat er meer opbrengst wordt gerealiseerd uit de PMD, gaan
de lasten niet omhoog. Nu alleen nog zorgen dat de term "zwerfafval" voorgoed uit
de Dikke Van Dale geschrapt kan worden. Bewoners kunnen dit voor een groot
gedeelte oplossen, door elkaar op dit gedrag te wijzen. Dat scheelt misschien weer
een handhaver.
De ambities in het sociaal domein om vooral zelfstandig en actief mee te doen,
worden grotendeels uitgevoerd. Eigen netwerk blijft belangrijk en noodzakelijk.
Gemeentebelangen Rijswijk weet dat het vroeger heel normaal was dat men elkaar
hielp en in eerste instantie probeerde problemen binnen het eigen gezin op te
lossen. De publieke opinie ging er klakkeloos vanuit dat de gemeente en de
overheid daar maar voor moesten zorgen. En blijkbaar kon dat ook. Het geld was er
gewoon!
Nu na jaren blijkt dat ook de overheid moet bezuinigen, worden de gemeenten
gekort op bijdragen vanuit de overheid. Hulp blijft noodzakelijk, maar is zeker niet
langer vanzelfsprekend!
Een nadelig resultaat is te zien bij de wet BUIG. Zoals verwacht ontstaan daar
tekorten. Gemeentebelangen Rijswijk is ervan overtuigd dat door de expertise van
wethouder Lugthart en zijn ambtenaren dit tekort meevalt als Rijswijk in aanmerking
komt voor de vangnetregeling. Met het raadsvoorstel kan deze aanvraag, jammer
genoeg na enig oponthoud, toch verzonden worden.
Ofschoon er in het regeerakkoord niet veel over vermeld wordt, is het wel te hopen
dat het nieuwe kabinet openstaat voor aanvullingen op het Gemeentefonds indien
er tekorten ontstaan. Anders moeten gemeenten het zelf oplossen met een
dwingend beleid. Rijswijk staat daarin niet alleen.
2014 was destijds een belangrijk jaar. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wmo. En ondanks de verwachting dat dit een helse operatie zou
worden en er vele problemen zouden ontstaan, is Rijswijk erin geslaagd, dit zacht te
laten landen. Maar we zijn er nog lang niet. Het beeld van eigen kracht heeft veel
tijd nodig en de verwachting is dat er steeds meer mensen komen die om hulp
vragen. Dan denkt Gemeentebelangen Rijswijk aan verwarde personen, maar ook
aan ouderen die graag in hun huis willen blijven wonen en dat soms ook moeten!
Ook Gemeentebelangen Rijswijk vraagt de wethouder om de blijverslening nog
eens heel goed te bekijken. We hebben het daar al eerder over gehad.
Gemeentebelangen Rijswijk biedt daar ook graag haar hulp voor aan.
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We moeten wel alert blijven dat men zelf alle medewerking verleent om uit armoede
te komen en ellende zelf te voorkomen, zeker nu de economie aantrekt. De tijd van
pamperen is echt voorbij. Werkzoekenden zouden gestimuleerd moeten worden om
een actievere houding aan te nemen bij het vinden van werk. Voor de oudere
werkzoekenden blijft het lastig, maar niet onmogelijk om een passende baan te
vinden. Het Rijswijks Werkcentrum speelt een bijzonder actieve rol bij het vinden
van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of ouderen die
hulp kunnen gebruiken om weer op de arbeidsmarkt terecht te komen.
Tot slot nog een kleine bijdrage over de bekostiging Jeugdhulp 2019. In de notitie,
zoals besproken en toegelicht in de bijeenkomst op 3 oktober jl., kwam duidelijk
naar voren dat er snellere en betere hulp gegeven dient te worden ter voorkoming
van te lange trajecten met vage zorgaanbieders. Gemeentebelangen Rijswijk is blij
met de ingeslagen weg, geheel in het belang van de jongeren die dringend hulp
behoeven. Gemeentebelangen Rijswijk is wel van mening dat we waakzaam
moeten blijven betreffende de enorme kosten die gepaard blijven gaan met de
jeugdhulp en dringt dan ook aan op een tijdige tussentijdse evaluatie.
Voorzitter. Rijswijk zal de komende jaren geconfronteerd worden met belangrijke
ontwikkelingen die van grote invloed zijn op onze stad, waar we nadrukkelijk de
regie op moeten voeren. Op de eerste plaats is het een gegeven dat dit deel van de
Metropoolregio zich geconfronteerd ziet met een grote bevolkingstoename. De
energietransitie zal een belangrijke impact hebben op woningeigenaren, huurders
en bedrijven. Grootschalige noodzakelijke ingrepen in onze openbare ruimte in met
name het oude deel van Rijswijk zullen gepaard gaan met een ander groenbeeld.
Transitie van onze wijken Bogaard en omgeving, Stationsgebied en Plaspoelpolder
die in verbinding met elkaar een heel ander Rijswijk zullen vormen waar
hoogstedelijk wonen, werken en verblijven als drie-eenheid nieuwe inwoners en
bedrijven zullen aantrekken. Een uitdagend en spannend perspectief waar wij als
Gemeentebelangen Rijswijk trots op zijn en waar we de komende jaren graag onze
bijdrage aan geven, samen met de inwoners. Rijswijk, een stad voor jong en oud!
Nog even voor de PvdA bedoeld: Gemeentebelangen Rijswijk richt zich op de
toekomst en kijkt niet meer terug!
De heer Jense (Onafhankelijk Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Onafhankelijk Rijswijk is tevreden over de geleverde prestaties van dit
college in RijswijkBuiten, een klus waarmee in 2006 werd aangevangen. Wij vinden
het een goede zaak dat er is geanticipeerd op de lage rente, waarbij de toekomstige
financieringsbehoefte voor de lange termijn is weggezet tegen een gunstige rente.
Ook waardering voor het terugbrengen van de schuldenpositie, van 122% in 2017
naar 108% in 2018.
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Onafhankelijk Rijswijk constateert dat de suggesties die de fractie naar voren heeft
gebracht tijdens het kaderdebat door het college zijn overgenomen, waardoor de
ozb op hetzelfde niveau blijft en ook de indexatie niet wordt doorberekend. Het
instellen van onnodige reserves is geen goede zaak. Het terugstorten van het
rekeningsaldo 2016 naar de algemene reserves, zodat een integrale afweging
mogelijk wordt, is daarom logisch.
Om de middenstand in zowel het "oude dorp" als In de Bogaard tegemoet te komen
zal het tarief van precario op terrassen en reclame op nul gezet worden. Ook hier
geldt: alle beetjes helpen en het komt het vestigingsklimaat ten goede. Enkele
positieve voorstellen en impulsen waarmee wij niet willen zeggen dat we er al zijn.
Vanzelfsprekend zijn er ook nog de nodige punten te noemen die voor verbetering
in aanmerking komen.
Al jaren constateren wij dat de ambitie er is om de Plaspoelpolder te laten
transformeren tot een aantrekkelijk en veelkleurig werklandschap. Het voorkomen
van nog meer leegstand door te investeren in het vestigingsklimaat. Wat
Onafhankelijk Rijswijk betreft gaat het niet snel genoeg. De leegstand neemt eerder
toe dan dat zij afneemt. Op sommige plekken constateren wij zelfs een vorm van
verpaupering. Enkele jaren geleden telde de Plaspoelpolder ruim 36.000
arbeidsplaatsen. Hoeveel zijn dit er op dit moment? Wij moeten realiseren dat de
Plaspoelpolder de grootste pijler is onder onze Rijswijkse economie. Daarom roept
Onafhankelijk Rijswijk op meer vaart te zetten achter het transformeren van het
gebied. We zullen het niet redden met het vergroenen van de entree aan de
Diepenhorstlaan of de aanleg van een rotonde; er is meer nodig om de
Plaspoelpolder weer aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor nieuwe
ondernemers.
Met betrekking tot In de Bogaard stellen wij vast dat de leegstand nog steeds
toeneemt. Wij begrijpen dat je als lokale overheid voor een groot deel afhankelijk
bent van externe, niet beïnvloedbare factoren. Wij realiseren ons dat het voor het
college een lastige opgave is om het tij te doen keren. Niets doen is geen optie. Wat
de fractie van Onafhankelijk Rijswijk betreft: met volle kracht vooruit. Hoe groot is
de leegstand nu en wat zit er nog in de pijplijn, zowel positief als negatief? Wij
horen dat graag van u. Wat is de stand van zaken met betrekking tot "de eerste
uren gratis parkeren bij dit winkelcentrum"?
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Over parkeren gesproken! Het parkeerbeleid in Rijswijk is een enorme chaos
geworden. In tegenstelling tot Gemeentebelangen Rijswijk willen wij dit niet
parkeren. Opvallend is dat diverse winkelgebieden door een verschillend beleid
worden bediend. Waarom geldt, waar geen sprake is van een gebouwde
parkeergarage, in het ene gebied wel het eerste uur gratis parkeren en in het
andere niet? Wij vinden dat er sprake is van een onterechte achterstelling van de
middenstand in Oud-Rijswijk. En betalen voor parkeren "omdat dit altijd al zo was"
vind ik een flutargument. Onafhankelijk Rijswijk roept op om ook hier, net als op het
Hendrik Ravestijnplein, de Colijnlaan, de Irenelaan etc. ten minste ook één uur
gratis parkeren aan te bieden. Gelijkheid in behandeling! Wij zullen hierover een
motie indienen.
Voorzitter. De nieuwe sporthal moet er snel komen willen de verenigingen niet in de
sportieve problemen komen. Zij zijn dus gediend met een nieuwe hal. Wij hebben
dat ook ruim onderschreven. Wij blijven van echter onverkort van mening dat de
locatie om twee redenen bijzonder slecht is gekozen. Ten eerste: de Marimbahal
zal worden gesloopt en de zaal aan de Paul van Vlietlaan is al weg. Beide liggen in
de Steenvoorden. Daarbij komen er aan de andere zijde van de spoorlijn duizenden
nieuwe inwoners bij en dan kiest u voor de Plaspoelpolder nabij Oud-Rijswijk. Ten
tweede: er moeten duizenden kinderen per jaar gebruik gaan maken van deze
sportvoorziening. Waarom legt het college de raad niet alsnog een voorstel voor ten
behoeve van een flinke gymzaal naast de scholendriehoek? Er is daar plaats en het
zou absoluut logisch zijn te voorkomen dat kinderen van vier scholen, in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar, tweemaal per week wekelijks de Sir Winston Churchilllaan moeten
oversteken. Middelbare scholieren die mobiel zijn, voorzien wij wel van nieuwe
sportzalen bij hun scholen en hier doen we dat maar niet? Volstrekt onlogisch. Geld
kan het niet zijn, want u geeft wel een vermogen uit aan het weghalen van het LPG
bij de locatie van de nieuwe sporthal. Geld dat u zich beter had kunnen besparen
door een betere oplossing te kiezen.
Nog altijd staat het sportpark Irene grotendeels leeg ten gevolge van het wegsturen
van Haaglandia. Nog geen woord gehoord van een serieuze oplossing terwijl deze
wel door Onafhankelijk Rijswijk werd aangedragen. Maar in uw sportbeleid komen
wij daar niets over tegen, net zo min als over het belang en ondersteuning van
vrijwilligers in de sport. Elke vorm van regie lijkt daar zoek. Buitengewoon
teleurstellend. Wat is nu de visie van de wethouder ten opzichte van sportpark
Irene? Ik wil het overigens best verbreden naar de visie van het college natuurlijk.
Hetzelfde geldt voor de hockey aan de Lange Kleiweg. Wat zijn nu de
consequenties? Wanneer verdwijnen de hindercirkels?
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Het Huis van de Stad. Zelden heeft de fractie van Onafhankelijk Rijswijk zo een
slechte en onzakelijke procedure meegemaakt, terwijl anderen de procedure loven.
Er zijn al vele tonnen uitgegeven, onderzoek volgt op onderzoek en er lijken alleen
maar tegenvallers zichtbaar. En onze inwoners moeten het allemaal maar geloven.
We gaan het meemaken.
In het kader van duurzaamheid -- niet onbelangrijk! -- wil ik uw college wijzen op de
gevaren van uitgebreide projecten als aardwarmte. In Den Haag is dat al een keer
fataal geworden. Dat heeft 5 miljoen gekost. Natuurlijk is de energievoorziening op
een andere manier dan traditioneel verstandig. Dat hebben we in RijswijkBuiten
gezien. We zijn er blij mee dat daarmee op die wijze is gestart. Maar het gevaar ligt
wellicht op de loer vanuit het belang van een grote buurgemeente om toch voor een
andere vorm van verwarming te kiezen? Recentelijk werd in het Financieel Dagblad
nog melding gemaakt van een vernietigend rapport over een aardwarmteproject in
de stad Groningen. Dit werd uiteindelijk, met een verlies van 3 miljoen, stopgezet. Ik
geef het maar mee. Een gewaarschuwde raad telt voor twee. Ik dank u wel.
Door de fracties van Onafhankelijk Rijswijk, de Partij van de Arbeid, het CDA en
Beter voor Rijswijk wordt de volgende motie ingediend:
Motie Gratis parkeren
De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2017,
overwegende dat:
 het college, op aandringen van de raad, herhaaldelijk heeft betoogd de
eerste uren, ten minste het eerste uur, "gratis parkeren" bij het
winkelcentrum In de Bogaard serieus te onderzoeken;


dat bovenbedoeld "gratis parkeren" in de diverse winkelgebieden in Rijswijk
eindelijk ook is gerealiseerd;



dat het winkelgebied Oud-Rijswijk geen enkele variant van "gratis parkeren"
kent en dit de middenstand in een economisch ongelijke positie brengt ten
opzichte van de andere winkelgebieden die wel een variant van "gratis
parkeren" kennen;



dat de argumentatie "dat in Oud-Rijswijk altijd al sprake is geweest van
betaald parkeren" een gezocht argument is;

draagt het college op:
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op de kortst mogelijke termijn invulling te geven aan de economisch gelijke
positie van de middenstand in het winkelgebied Oud-Rijswijk ten aanzien van
gratis parkeren, op een wijze zoals dat nu ook plaatsvindt in de andere
winkelgebieden in Rijswijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

De heer Schutte (SP) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Het heeft een voordeel om een kleine fractie te zijn: je komt aan het
einde aan de beurt wanneer al een hoop gezegd is. Je gaat alleen ook weer zoveel
opschrijven. Er is veel gevraagd om cijfermateriaal. Ik wil u een aforisme van wijlen
Godfried Bomans niet onthouden: "Een statisticus waadde vol vertrouwen door een
rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk." Dit om maar even aan te
geven: cijfers, cijfers.
Tegen de VVD zeg ik: heel blij dat de ozb gelijk is gebleven. De inflatiecorrectie van
1,5% is niet doorgegaan. Een slimme rekenaar berekent dat dat bij een huis van
€250.000 neerkomt op €3 per jaar. Gelet op het enthousiasme van de VVD hebben
wij veel vertrouwen in het volgende college, mocht de VVD daaraan deelnemen. Als
de minima dan €300 of meer per jaar moeten inleveren, dan verwachten wij dat de
VVD zich daar volledig voor zullen inzetten, gelijk de €3 voor de ozb.
De hondenbelasting levert €146.000 per jaar op. Het afschaffen ervan betekent dat
het gat in de begroting gedicht moet worden. Wij zijn benieuwd hoe men dat wil
gaan doen.
Dank aan het college en dank aan de wethouders voor het beantwoorden van onze
vragen. Wij hebben veel kritische geluiden gehoord vanavond en dat is goed. We
hebben ook mooie plannen. Dat is goed, dat schept hoop voor de toekomst. Vier
jaar geleden was de SP niet zo positief over de laatste begroting van het toen
zittende college. Wij vroegen toen aandacht voor de minima, het armoedebeleid, de
ouderen maar ook voor de Plaspoelpolder en het oude stadhuis. Kritisch zijn levert
dus wel wat op. We hebben het de VVD horen zeggen: dit linkse college. De SP,
klein maar fijn, heeft hier toch wel enige invloed op gehad. Zoals jullie weten,
mogen wij helaas niet meedoen aan de volgende raadsverkiezingen. Wij zijn
benieuwd welke partij in de voetsporen van de SP gaat treden.
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We hebben om een frisse wind voor Rijswijk gevraagd en die is er met dit college
ook gekomen. Wij kijken tevreden terug op de afgelopen vier jaar. Zijn alle doelen
bereikt en alle wensen vervuld? Nee. Zijn alle taken en opdrachten volbracht: nee.
Maar dat komt omdat je nu eenmaal in de loop der tijd doelen gaat bereiken en
nieuwe doelen gaat ontwikkelen. Je kunt niet alles bereiken. Het frustreert alleen
maar als je zegt: ik wil alles bereiken want dan ben ik blij. Dat kan niet. Dat
frustreert. Zolang er mensen zijn, zullen er doelen en wensen zijn. En zolang het
geld niet aan de bomen groeit, zullen we daar met elkaar uit moeten komen, zullen
we dat moeten verdelen. Een beetje naar rechts en een beetje naar links, maar
samen moeten we eruit proberen te komen.
Dat heeft dit college naar ons idee goed gedaan. Het gaat wat de SP betreft vooral
om de richting waarvoor wordt gekozen en om het pad dat wordt ingeslagen. De
door Rijswijk gekozen richting is sociaal maar er is ook oog voor de eigen
verantwoordelijkheid. De door Rijswijk gekozen richting is toekomstgericht: bouwen
van woningen, zorgen voor banen, zorgen voor elkaar. Dit college heeft laten zien
dat lokaal en landelijk samen kunnen werken, dat links en rechts elkaar de ruimte
laten, dat respect en begrip voor elkaar leiden tot een evenwichtig beleid en
vooruitgang voor de inwoners van Rijswijk, want daar gaat het uiteindelijk om.
In de komende vier jaar zal de SP geen zitting nemen in de raad. We hopen dat de
frisse en vooral sociale wind zal blijven waaien. De SP zal zich daarvoor buiten de
raad actief in de wijken opstellen. Wij hopen dat men in het volgende college ook
respect en begrip voor elkaar heeft.
De voorliggende begroting is solide. Die sluit af met een positief resultaat van
€154.000. De SP is tevreden. De SP kan instemmen met de voorgestelde
begrotingswijziging nr. 2. De SP stemt ook in met de Belastingverordeningen 2018.
Nog een laatste woord richting de inspreker mijnheer Van Overbeek. Zijn druiven
hebben ons zeker geïnspireerd. Onrijpe druiven worden rijpe druiven, dat hoort zo,
maar het moeten geen zure druiven zijn. Wij willen richting burgemeester zeggen
dat wij ons distantiëren van de vergelijking die gemaakt is door de heer Van
Overbeek. Iedereen mag dat voor zichzelf invullen, maar wij willen dat wel heel
graag even zeggen.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Zo in het laatste jaar voor de verkiezingen willen we niet alleen
vooruitblikken naar de komende jaren, maar de voorliggende beleidsvoornemens
tevens koppelen aan beslissingen en gebeurtenissen van de afgelopen vier jaren.
In deze periode hebben we de koers voor Rijswijk mee mogen vormgeven door
onze deelname aan de coalitie en het college. In samenwerking en verbinding met
de raad, ambtenaren, partners en organisaties in de stad, bedrijven, ondernemers
en natuurlijk de inwoners van Rijswijk hebben we als GroenLinks de afgelopen vier
jaar onze gemeente socialer, duurzamer, groener en opener kunnen maken.
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Als we inzoomen op wat er gebeurd is in die periode, dan zien we dat het
jeugdbeleid op schema ligt, dat er flinke stappen gezet zijn op het gebied van kunst
en cultuur, dat het dierenwelzijnsbeleid vorm heeft gekregen, dat initiatieven van
inwoners meer ruimte en ondersteuning krijgen en dat ook de sociale paragraaf
goed op de rit is. Aanscherpingen en verbeteringen zijn altijd mogelijk, maar daar
ligt, met de huidige stand van zaken, niet de belangrijkste zorg voor GroenLinks.
Deze zorg ligt bijvoorbeeld wel bij het klimaat.
Uit de doorrekening van de energie- en klimaatplannen in het regeerakkoord door
het Planbureau voor de Leefomgeving bleek vorige week dat het nieuwe kabinet
zijn ambitieuze klimaatdoelen niet gaat waarmaken. Aanvullende maatregelen zijn
nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°C en de uitstoot
van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te verminderen. Rijswijk kan hieraan
bijdragen. In het kaderdebat eerder dit jaar heeft GroenLinks aangegeven benieuwd
te zijn naar de vertaling van de te verwachten consequenties voor Rijswijk van het
klimaatakkoord dat in Parijs gesloten is. We kijken nog steeds uit naar de
presentatie van het volledige plan, maar zijn verheugd te zien dat in de tweede
halfjaarrapportage in ieder geval budget is vrijgemaakt voor het verduurzamen van
de Ottoburg en dat er ideeën zijn om de verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed structureel te maken door het op te nemen in de
Meerjarenonderhoudsplanning.
Het afremmen van klimaatverandering is een van de grootste opgaven van deze
tijd. Daarom zullen we de opbrengst van de aandelen Eneco moeten investeren in
verduurzaming van de Rijswijkse energievoorziening. En als er geen bieder komt
die een duurzame missie van deze energieleverancier garandeert, kiezen we ervoor
om de aandelen te behouden.
Een ander punt van zorg is het groen. We hebben bij de bespreking van de
jaarrekening aandacht gevraagd voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Daarbij
hebben we aangedragen dat groen in de stad bijdraagt aan gezonde lucht en een
prettige leefomgeving o.a. door te fungeren als waterberger en natuurlijke airco.
Groen is geen luxe, het is een noodzaak. Daar raken we gelukkig meer en meer
van doordrongen.
Uit recent onderzoek van Duitse entomologen bleek dat de totale biomassa
vliegende insecten in de afgelopen 27 jaar met ruim 75% is afgenomen. Zonder
insecten geen bloemen, geen vogels en geen voedsel. Het verdwijnen van insecten
heeft een grote impact op de natuur, de biodiversiteit en uiteindelijk op onszelf.
Daarom is het zo belangrijk dat Rijswijk op 28 november het bijenconvenant gaat
tekenen. Daarom is het zo belangrijk dat we geen gif meer gebruiken voor de
bestrijding van onkruid. En daarom is het zo belangrijk dat we ecologisch
groenbeheer toepassen.
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We zetten hiervoor stappen in de goede richting door de begroting heen, maar op
blz. 86 onder het kopje "# Duurzaam beheer openbare ruimte" doen we mogelijk
een flinke stap terug. Daarom zullen we in tweede termijn een amendement op
deze tekst indienen.
Voor het Wilhelminapark is er voldoende aandacht in de begroting, met
investeringen in natuur en ecologie en in de natuurtuin, maar de Landgoederenzone
blijft achter. Daaraan wordt alleen geld besteed als er mogelijk in de toekomst een
opbrengst gaat komen van het bebouwen van de Opperd. Groenonderhoud
financieren uit de opbrengst van het bebouwen van datzelfde groen is natuurlijk
geen duurzaam groenbeleid. Daarom zullen we in tweede termijn een motie
indienen die oproept tot het ecologisch beheren van het groen in de
Landgoederenzone.
Investeren in het groen van de Landgoederenzone zal velen als muziek in de oren
klinken, gezien het enthousiasme over bomen en groen van iedereen in de
afgelopen raadsvergadering. We hopen maar dat deze stemming niet als een blad
aan een boom omslaat als ook de ruimtelijke consequenties aan bod komen. We
zullen bij (her)inrichting zorgvuldige afwegingen moeten maken hoe we de schaarse
ruimte in onze snel groeiende gemeente willen benutten. Als u voor de keuze komt
te staan tussen een parkeerplaats of een groene boom, waar kiest u dan voor? Als
Rijswijk de groei van de hoeveelheid auto's blijft faciliteren en onze gemeentelijke
gronden benut voor nog meer parkeerplaatsen, blijft er weinig ruimte over voor
volwaardig groen. Dat is slecht voor de leefbaarheid, slecht voor onze gezondheid
en slecht voor het imago van onze stad.
En als we het dan toch hebben over het maken van een zorgvuldige afweging, is
het parkeren ook in een ander kader van belang. Het brengt ons bij ons laatste punt
van zorg: de gezondheid van de besluitvorming. Het parkeren in Rijswijk is als het
voetbal van het Nederlands elftal: iedereen heeft er een mening over en we weten
het allemaal beter dan de bondscoach of de wethouder. Maar zowel in het voetbal
als met het parkeerbeleid kun je nooit iedereen tevreden stellen. Dat is wel wat we
als raad keer op keer proberen te doen. Als er na het vaststellen van de kaders een
klacht binnenkomt of er zich een boze inspreker meldt, dan lijken we die kaders te
vergeten en buitelen we over elkaar heen om zo veel mogelijk aan de wensen van
de meest mondige burger te voldoen. De zwijgende meerderheid heeft het nakijken.
"U wenst, wij draaien", lijkt het devies van menig raadslid. Dat vormt een groot
probleem bij het streven naar een zorgvuldige en consistente besluitvorming en het
schaadt het vertrouwen in de politiek en de volksvertegenwoordigers. Zo bleek,
omdat Casanova toch wil doorgaan met pizza's bakken in de Landgoederenzone,
menigeen het bestemmingsplan en eerder gemaakte afspraken met de pizzeria,
over beëindiging van het gebruik van het gebouw en de grond aan het eind van dit
jaar, niet meer belangrijk te vinden.
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Hoe consequent de raad is in het volgen van de eigen besluitvorming, zagen we dit
jaar verder terug bij de besluitvorming over de inzameling van huishoudelijk afval.
Het "omgekeerd inzamelen" hadden we amper vastgesteld als uitgangspunt
daarvoor of het werd na enkele klachten alweer losgelaten, terwijl de pilot nog goed
en wel moest beginnen. Een enkele mondige bewoner kan het standpunt van menig
raadslid volledig doen omkeren.
De verleiding is groot, zeker nu de verkiezingen er bijna aankomen, om met iedere
inspreker mee te waaien. Maar als we alleen de oren laten hangen naar een
enkeling die zich flink laat horen, dan doen we anderen die zich minder roeren
mogelijk tekort. Weeg alle belangen af en schat ze op waarde. Houd daarbij
rekening met de belangen van minderheden. Laat de winst op korte termijn niet
leidend zijn, maar het gemeenschappelijk belang op de lange termijn. Kijk wat de
effecten zijn op zaken als gezondheid, natuur, woonomgeving en leefbaarheid, nu
en in de toekomst. Blijf oog houden voor de mensen die het wat minder getroffen
hebben. Laten we er op deze wijze voor zorgen dat Rijswijk een fijne plek is en blijft
om te wonen, voor iedereen.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) spreekt de volgende
tekst uit:
Voorzitter, collega raadsleden. Heel graag wil ik ook een bijdrage aan deze
begrotingsbehandeling leveren. Fysiek heb ik echter nog steeds last van het
ongeval dat ik maanden geleden heb gehad. Met name mijn ogen zijn nog niet
geheel hersteld. Bij voorbaat dan ook excuus voor eventuele haperingen in mijn
bijdrage.
Vandaag stellen we de begroting voor 2018 vast, de laatste begroting van deze
collegeperiode. Het is een begroting die meer is dan een hoop cijfertjes en
bedragen die samen opgeteld een sluitende meerjarenbegroting voor Rijswijk
vormen. De begroting gaat ook over de samenleving en de rol die de overheid
volgens deze coalitie in de Rijswijkse samenleving moet innemen.
Voorzitter, voordat ik bij die rol kom toch even een opmerking over de cijfertjes.
Want dat onze gemeente tot de gemeenten met de op een na laagste lokale lasten
behoort, mag niet onvermeld blijven. Voor het tweede jaar op rij zal de ozb niet
stijgen, ook niet met de indexatie. Rijswijk staat er gewoon financieel goed voor. En
daar mogen we met zijn allen best trots op zijn. De hiervoor verantwoordelijke
wethouder van Financiën uiteraard in het bijzonder. Er is in Rijswijk flink
geïnvesteerd en de financiële positie is verstevigd. Dank daarvoor college en
ambtelijk apparaat.
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Voorzitter. De gedachte dat de overheid alleen bepaalt welke kant de samenleving
opgaat, is er niet meer. De maakbaarheid van de samenleving is dan ook een
achterhaald begrip. Dit leidt alleen maar tot onvrede en niet-effectief beleid.
Gelukkig wordt deze gedachte inmiddels ook door velen gedeeld. Om die reden
voorzitter, is fractie Van der Horst blij dat er in de begroting op dat gebied een
heldere koers te herkennen is. Met respect, waardering en vertrouwen in de
Rijswijkse samenleving wordt samen met alle betrokkenen in Rijswijk gebouwd aan
een verdere profilering en ontwikkeling van ons Rijswijk. Want voorzitter, samen
maken we de stad!
Een aantal van deze ontwikkelingen welke fractie Van der Horst kan ondersteunen
zijn:
 De inzet op de transformaties van de Plaspoelpolder en het Wilhelminapark.
 De herinrichting van het Bogaardplein die hiermee een verdere vorm zal
krijgen.
 Continuering van de gratis fietsenstalling op het Bogaardplein.
 De bouw van een tweede school in RijswijkBuiten.
 Meer verkeersveilige schoolomgevingen in Rijswijk.
Voorzitter. Rijswijk was koploper in de voorbereiding van de drie decentralisaties in
het sociaal domein, en daar zijn we best trots op. De verantwoordelijke wethouder
heb ik daarmee gecomplimenteerd. Nu komt de Omgevingswet op ons af en ook de
implementatie van deze wet wordt voor Rijswijk weer een bijzondere uitdaging. Een
belangrijk element in de nieuwe Omgevingswet is meer ruimte bieden voor
participatie. Het zal duidelijk zijn dat met name dit element mijn fractie geweldig
aanspreekt. Om succesvol te kunnen zijn met de uitvoering moeten we verder
investeren in een andere manier van werken en veel aparte verordeningen
samenbrengen in één plan. De nieuwe wet vraagt om een heel andere manier van
werken en denken van overheden, burgers en bedrijven. Openheid, samenhang,
samenwerken, flexibiliteit en innovatie staan volgens fractie Van der Horst hierbij
voorop. Alle ontwikkelingen starten tenslotte met een goed en gedegen plan, waarin
alle wensen en belangen met de gebruikers van een beoogd gebied zijn
afgewogen. Daarvoor is belangrijk en noodzakelijk dat de relatie met gebruikers in
het gebied wordt geïntensiveerd. Wanneer deze wet wordt ingevoerd is nog
onbekend. Het wordt in elk geval een leerproces waarin stad en gemeente in een
nieuwe verhouding tot elkaar staan. Dat geheel vraagt om financiën en capaciteit.
Met betrekking tot de voorbereidingen voor de implementatie van deze wet steunt
mijn fractie dan ook het voorstel tot uitbreiding van zowel de personele formatie als
de financiële middelen.
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Een sterke gemeente is een veilige gemeente. Rijswijk de prettige en veilige
leefgemeenschap te houden die het nu is, is voor fractie Van der Horst dé centrale
opgave. Rijswijk wordt in dat opzicht steeds veiliger. Dat is dan ook een stimulans
om continu te blijven werken aan die veiligheid. Tegelijkertijd zien we dat de politie
prioriteiten moet stellen in welke zaken ze aanpakken. Wat fractie Van der Horst
betreft kunnen onze gemeentelijke handhavers zich meer bemoeien met de wat
kleinere zaken waar de politie geen tijd voor heeft. Vaak zijn dat zaken, die wel
direct bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Hoe staat het college hier tegenover?
Fractie van der Horst is blij te constateren dat het aantal buurtpreventieteams in de
komende periode uitgebreid wordt en tevens dat de relaties tussen het zorgdomein
en het veiligheidsdomein versterkt zal worden. Mijn fractie stemt ook van harte in
met de voorgestelde aanpak om de opvang verwarde personen sluitend te maken
waarbij de keten voor deze doelgroep in kaart wordt gebracht. Kan het college
aangeven wanneer de raad het aangekondigde voorstel "opstellen en
implementeren van het plan van aanpak verwarde personen binnen Rijswijk samen
met de ketenpartners" tegemoet kan zien?
Voorzitter. Zoals genoemd is fractie Van der Horst blij met de voorgestelde
continuering van het gratis bewaakt stallen van fietsen binnen het winkelcentrum In
de Bogaard. Bijna 150.000 mensen maken hiervan jaarlijks gebruik. Het aantal
fietsdiefstallen in het winkelcentrum is afgenomen is gemiddeld 60 naar 15 fietsen
per jaar; nog altijd te veel.
Zoals bekend is in 2017 door de huidige VVD-wethouder het nieuwe
parkeersysteem en parkeerbeleid ingevoerd. De effecten daarvan worden
momenteel gemonitord en knelpunten, zo is met de raad afgesproken, worden
zoveel als mogelijk aangepakt. Met belangstelling kijkt mijn fractie uit naar de
beleidsevaluatie die eind 2017 is gestart. Kan de wethouder aangeven wanneer
deze evaluatie te verwachten is? Hopelijk voor de verkiezingen.
Voorzitter. Er is een wens om het huidige parkeerbeleid voor In de Bogaard
opnieuw te bezien. Mij fractie is blij dat de gemeente aangegeven heeft hierin het
initiatief te nemen. Om de mogelijkheden hiervan te verkennen zullen de hierbij
betrokken partijen samenbracht worden. Er loopt, zo heeft mijn fractie begrepen,
inmiddels een onderzoek waarin deze mogelijkheden worden onderzocht. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij in opdracht van zowel de
betrokken partijen als de gemeente. Mijn fractie wacht ook met belangstelling op de
resultaten van dit onderzoek. Wanneer zijn deze resultaten voor de raad
beschikbaar?
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De Prinses Beatrixlaan vervult een belangrijke regionale verkeersfunctie, maar dit
betekent voor fractie Van der Horst niet dat dit ten koste mag gaan van de
leefbaarheid of de economische waarde van bijvoorbeeld winkelcentrum In de
Bogaard. In 2016 is een proces gestart om te komen tot een gedragen en
toekomstbestendige verkeersstructuur voor Rijswijk en Den Haag-zuidwest. Als
fractie kijken wij uit naar de aangekondigde integrale visie op het gebied van de
Prinses Beatrixlaan. Kunnen hierover door het college al nadere mededelingen
worden gedaan?
Tot slot, voorzitter. Het zal duidelijk zijn dat fractie Van der Horst erg tevreden is
met deze begroting. Een begroting met begrip voor deze tijd en met vertrouwen in
de burger en in de toekomst. Maar ook een begroting waarin mensen die hulp nodig
hebben deze ook kunnen krijgen. Voorzitter, op deze manier blijven we meewerken
aan een Rijswijkse samenleving die elkaar helpt en waar datgene wat ons bindt
belangrijker is dan de verschillen die er ook zijn in de Rijswijkse samenleving. Net
zoals in deze raadszaal waar we met respect voor elkaars uitgangspunten stevig op
de inhoud kunnen debatteren, maar elkaar vinden in het doen wat het beste is voor
Rijswijk en onze inwoners.
Rijswijk maken we alleen samen nog mooier, groener en nog beter. Dank u wel.
DE VERGADERING WORDT GESCHORST TOT VAN 22.00 UUR TOT 22.15
UUR.
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan wethouder Dierdorp
voor haar reactie op de inbreng van de raad in eerste termijn.
Wethouder Dierdorp dankt de raad voor alle complimenten. Zij geeft die door aan
het ambtelijk apparaat.
Rijswijk staat er financieel goed voor. De meerjarenbegroting is sluitend en robuust.
Desalniettemin blijft het college alert en neemt het de beslissingen die nodig zijn.
Wel wordt ruimte gegeven aan een volgend college voor nieuw beleid zonder
daarvoor bezuinigingen door te voeren.
De wethouder vindt het positief dat de raad de politieke keuzes en voorstellen in de
begroting herkent en onderschrijft, zoals het vervallen van de precarioheffing, de
bevriezing van de ozb en de verbetering van de schuldenpositie. In het kaderdebat
heeft het college de raad opgeroepen om aan te geven wat belangrijk is voor de
komende jaren. De punten waarvoor een meerderheid zich uitsprak, zijn zoveel
mogelijk verwerkt in de begroting. Het gaat dan met name om de impuls voor
handhaving en acquisitie, geen inflatiecorrectie voor de ozb en middelen voor de
Omgevingswet. Ook op dat punt blijft het college alert en de taken goed en serieus
uitvoeren.
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Door Beter van Rijswijk en de Partij van de Arbeid is aangedrongen op het laten
vervallen van de hondenbelasting. In november is de nota Dierenwelzijn behandeld
waarin voorzien is in een impulsondersteuning voor twee jaar. Evaluatie daarvan is
gepland voor 2018 zodat een volgend college de gevolgen goed kan overzien. De
opbrengst van de hondenbelasting wordt gebruikt voor handhaving en veegtaken,
maar ook als structurele financiële onderbouwing van het dierenwelzijnbeleid. In die
zin vindt de wethouder het verbazingwekkend dat nu wordt voorgesteld om de
hondenbelasting af te schaffen. Dat is in bestuurlijk opzicht niet consequent, juist
omdat er geen financiële dekking wordt gegeven bij dat voorstel. Door te verwijzen
naar de Voorjaarsnota wordt het probleem alleen maar vooruitgeschoven naar een
volgend college, die dan geen ruimte voor nieuw beleid. De wethouder vindt dat
onbehoorlijk bestuur. Overigens was er mogelijk ruimte voor het afschaffen van de
hondenbelasting geweest als het onderwerp was aangekaart in het kaderdebat. Dat
is echter niet gebeurd.
De wethouder kan zich niet vinden in de opmerkingen van de PvdA over het streven
naar positieve discriminatie van vrouwen bij het vervullen van functies bij de
gemeente Rijswijk. Zij herhaalt het antwoord dat zij vorig jaar gaf op dezelfde vraag:
functies bij de gemeente Rijswijk gaan naar de best mogelijke kandidaat. Ook
positieve discriminatie is een vorm van discriminatie. De beste kandidaat biedt de
meeste toegevoegde waarde voor Rijswijk.
Het college stuurt zowel ambtelijk als bestuurlijk intensief op DSW. Een en ander
kost geld, maar de mensen daar verdienen een goede toekomst en zekerheid over
hoe de toekomstige organisatie eruit komt te zien. Uit de review blijkt dat de cijfers
in de halfjaarrapportage correct zijn. Het financiële beeld is dus duidelijk. De opgave
is om dat beeld ook voor de toekomst te waarborgen. De wethouder wil nog voor de
verkiezingen met een intentieverklaring en een procesbeschrijving te komen, zodat
de betrokkenen zicht hebben op de toekomst. Overigens zijn de geruchten dat
DSW Zoetermeer gesloten wordt niet bekend bij het college.
Het risicomanagement is niet alleen een stokpaardje van de VVD, maar ook van de
wethouder. Rijswijk staat er nu beter voor dan in vorige jaren door niet alleen in
RijswijkBuiten maar ook andere grote projecten te verbinden aan risicomanagement
en -beheersing. Het is een leerproces, maar Rijswijk is goed op weg.
De ozb-aanslag van de Shell wordt niet in het openbaar gedeeld, net zomin als
eventuele andere individuele aanslagen.
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In de halfjaarrapportages staat informatie over het inwoneraantal van Rijswijk en het
effect ervan op de begroting. Het is echter niet gemakkelijk om te filteren op het ene
feit van de toename van inwoners. Er zijn mutaties en die worden verwerkt in alle
gemeenschappelijke regelingen en verplichtingen die verbonden zijn aan
inwoneraantallen. Informatie daarover is terug te vinden in de begroting.
De voorzitter dankt wethouder Dierdorp voor haar reactie en geeft het woord aan
wethouder Lugthart.
Wethouder Lughthart is getriggerd door de opmerkingen van de VVD: ga aan de
slag en gewoon doen. Wat het sociaal domein betreft, wordt dat zeker gedaan. Op
de agenda van de raadsvergadering van december staan nog een heleboel
onderwerpen op dit beleidsterrein.
Beter voor Rijswijk vroeg of er iets gedaan kan worden met het
jongerenperspectieffonds. Het antwoord daarop is ja. De evaluatie van de
schuldhulpverlening komt eind 2017 naar de raad en daar wordt het
jongerenperspectieffonds in meegenomen.
Ook de blijverslening staat nog op stapel. De raad ontvangt een evaluatie van wat
mogelijk is op dat punt.
De wethouder kan niet instemmen met het verzoek van de VVD om kwijtschelding
van gemeentelijke heffingen te betalen vanuit de begroting voor het sociaal domein.
Dat zou een bezuiniging op de zorg noodzakelijk maken, wat zeer ongewenst is.
De wethouder is verbaasd over de inbreng van de PvdA en het verzoek om
tellingen en resultaten op het punt van eenzaamheid onder Rijswijkers. Er is toch
afgesproken om te toetsen op indicatoren? Het college doet duidelijk veel aan het
bestrijden van eenzaamheid. Het organiseren van sessies voor eenzame inwoners,
zoals voorgesteld door het CDA, voegt daar niets aan toe. Het is daarentegen wel
van belang om het voorzieningenniveau zo laagdrempelig mogelijk te houden,
zodat dat ook toegankelijk is voor mensen die minder te besteden hebben. In dat
kader is er de Weggeefwinkel, de SWR en het aanbod van de Resto's.
Tijdens de mantelzorglunches is gesproken met mantelzorgers, wat vervolgens
heeft geleid tot concrete acties. Die zijn uitgerold. Een van de vragen was om het
spreekuur voor mantelzorgers uit te breiden van een uur naar een hele dag. Het is
gelukt om daarin vanaf week 46 te voorzien.
De regiovisie verwarde personen wordt op korte termijn, voor het einde van het jaar,
naar de raad gestuurd.
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Wethouder Van der Meij gaat allereerst in op de vragen die gesteld zijn over het
beheer van de openbare ruimte en de overlast door bomen. Voor straten waar
overlast wordt ervaren, is structureel 1,1 miljoen uitgetrokken in de komende jaren
zodat een inhaalslag kan worden gemaakt. Omdat daarover wordt gesproken en
overlegd met verschillende partijen, waaronder de bewoners, kan dat niet in korte
tijd worden gedaan.
Wat de opgave sociale woningbouw betreft, is wat met lokale corporaties is
afgesproken ongekend. Tot 2025 worden er 700 woningen gerealiseerd. Daarmee
blijft het percentage sociale woningbouw gelijk met de huidige sociale
woningvoorraad. In de komende jaren is het wel de vraag welke plaats sociale
woningbouw krijgt in de grote transformatievraagstukken. Dat zal betrokken moeten
worden bij de vraag hoe Rijswijk in de toekomst wil omgaan met
woningbouwdifferentiatie. Wat de nieuwbouwlocaties betreft is echter nog uitvoering
gegeven aan staand beleid, waaraan indertijd ook de PvdA heeft bijgedragen.
De wethouder herkent zich niet in de constatering van PvdA en CDA dat het college
weinig ambitieus is geweest in relatie tot de motie over de innovatieve woon- en
zorgcomplexen. De raad heeft een uitgebreide raadsinformatiebrief ontvangen
waarin stond welke initiatieven het college heeft genomen en aangejaagd. Dat ging
niet alleen om stenen en nieuwbouw, maar ook om innovatieve concepten als de
flatcoach en het collectief inzetten van Wmo-gelden om woningen beter geschikt te
maken voor ouderen. Met de particuliere sector wordt gesproken over kleinschalige
woon-/zorginitiatieven; die worden door het college verwelkomd. Het hele
beleidskader rondom de Woonvisie en de Wmo/sociaal domein is ingericht op
invulling van dergelijke initiatieven door partijen die daarin gespecialiseerd zijn.
Ook over de Opperd is een raadsinformatiebrief verschenen. De Opperd is als
bebouwingslocatie aangedragen in de periode waarin onder andere de PvdA
onderdeel uitmaakte van het college. De gedachte daarbij was om de middelen die
daaruit voortvloeiden, in te zetten voor groenonderhoud en groenbeheer in de
Landgoederenzone. Zo is het ook omschreven in het bestemmingsplan. De raad
kan de bestemming van de Opperd wijzigen bij de eerstvolgende herziening van het
bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan loopt nog een jaar, dus het huidige college
zal niet meer betrokken zijn bij een wijziging ervan. Te zijner tijd kan, bij wijziging
van het bestemmingsplan, gedacht worden over een eventuele nieuwe bestemming
voor de Opperd. Daar past wellicht ook het verzoek bij van GroenLinks: een
integraal plan voor groenbeheer en ecologische beheer in de Landgoederenzone.
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Het beleidskader voor het omgekeerd inzamelen, of nieuwe inzamelen, is
raadsbreed aangenomen. De afspraak is om dat in 2020 te evalueren. Het college
sluit niet de ogen voor nieuwe ontwikkelingen of technieken, maar het is financieel
niet opportuun om nu over te schakelen op het systeem van nascheiding. Dat heeft
ook te maken met het gesprek met Avalex over de toekomstige governance van dit
bedrijf. Het is in 2017 beter mogelijk geworden om afval ingezameld op te halen.
Dat is terug te zien in de hogere PMD-bijdrage waardoor de afvalstoffenheffing niet
verhoogde hoefde te worden.
In de raad van 12 december zal het raadsvoorstel Definitieve ontwerp voor het Huis
van de Stad worden behandeld. De wethouder kan zich niet vinden in de woorden
van Onafhankelijk Rijswijk over de procedure: slecht en onzakelijk. Hij verzoekt de
heer Jense om met een open vizier te kijken naar het raadsvoorstel dat zorgvuldig
en met oog voor de wensen van de raad is opgesteld.
In reactie op de inbreng van de CDA-fractie over RijswijkBuiten geeft de wethouder
aan dat het college voor eind november een voorstel doet omtrent de omgang met
de geplande hoogbouw ten opzichte van deelplan 7.
Wethouder Van Hemert benadrukt dat het college de zorg die een aantal fracties
hebben uitgesproken over de leegstand in De Bogaard deelt. Er wordt ingezet op
verbetering op dat punt. Het college verwacht echter ook dat de winkeleigenaren
meer gaan doen om de situatie te verbeteren. De gemeente heeft al diverse
bedrijven aangedragen die zich willen en kunnen vestigen in De Bogaard, maar het
is aan de eigenaren van de panden om die contacten verder op te pakken.
Overigens kampen winkelcentra in andere steden met dezelfde problemen. De
gemeente Rijswijk neemt in elk geval zijn verantwoordelijkheid wat de openbare
ruimte betreft.
De wethouder kan zich vinden in de beschrijving van GroenLinks van het
onderwerp parkeren in Rijswijk. In 2015 zijn de kaders van het parkeerbeleid
vastgesteld en vervolgens zijn maatregelen ingevoerd en aangepast. Op
aandringen van de raad is toen het nultarief geïntroduceerd, wat heeft geleid tot een
woud van borden op straat. Bij één tarief zou er maar één bord geplaatst hoeven te
worden. Er is echter gekozen voor maatwerk, wat op zich positief en werkbaar is.
Een en ander wordt ook gemonitord. In die zin is parkeerbeleid een continu proces.
In het voorjaar van 2018 komt er een beleidsevaluatie. Met diverse partijen wordt
gesproken over een andere invulling van het parkeertarief in De Bogaard. De
wethouder verzoekt de heer Jense dan ook om zijn motie aan te houden en te
bewaren tot het moment waarop dat besproken wordt in de raad. Dan kan tot een
afgewogen oordeel worden gekomen.
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Met partijen als de Metropoolregio en de provincie wordt hard gewerkt aan een
invulling van de ruimte die beschikbaar komt door het vertrek van Shell. Het blijft
evenwel heel jammer dat het bedrijf vertrekt uit Rijswijk.
De wethouder merkt op dat in relatie tot De Rode Loper geen dure managers zijn
ingehuurd. Daaraan is gewerkt door een gemeenteambtenaar. Dat signaal van de
PvdA-fractie is dus onjuist. De oproep van de PvdA om in dit kader specifiek
aandacht te besteden aan laaggeschoolde arbeid, legt de wethouder naast zich
neer. In de Plaspoelpolder is juist veel werk voor middel en laag opgeleide functies.
De bezwaren van Onafhankelijk Rijswijk op het punt van de Marimbahal zijn
uitgebreid behandeld bij de besluitvorming over de sporthal die eerder heeft
plaatsgevonden. De wethouder ziet financieel geen ruimte om tegemoet te komen
aan het nieuwe verzoek van de heer Jense om gymzalen te realiseren. Dat zou
ongeveer 2,4 miljoen euro kosten. Overigens is die ruimte er ook niet in de fysieke
omgeving van de drie scholen.
Sportpark Irene is in het kader van het faillissement in beheer van de curator. Zodra
het college daarover mededelingen kan doen, wordt de raad geïnformeerd.
Wat betreft ontwikkelingen in de Plaspoelpolder verwijst de wethouder naar de
Harbour Village locatie. Het IPP heeft oude panden opgekocht. Langs die weg doet
de gemeente mee aan vernieuwing en transformatie.
Over de Prinses Beatrixlaan wordt in het nieuwe jaar gesproken in het kader van
een brede visie op het gebied. Daarbij zijn nog andere partijen betrokken, ook in
financieel opzicht.
Wethouder Borsboom benadrukt dat het in het participatiebeleid en de
participatiesamenleving gaat om communicatie. Dat gaat met vallen en opstaan. De
ontwikkelingen rond het hondenuitlaatveldje zijn daar een mooi voorbeeld van.
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De wethouder waardeert de inbreng van Gemeentebelangen Rijswijk op het gebied
van cultuur en de oproep om de Cultuurmakelaar zo snel mogelijk aan het werk te
laten gaan. Het traject van het opstellen van de Cultuurvisie heeft lang geduurd. De
uitkomst daarvan was onder meer dat het aanstellen van een externe
cultuurmakelaar noodzakelijk is om snelle verbindingen te leggen en extern geld te
genereren. Het budget in de begroting is bedoeld voor het rond krijgen van de extra
financiering, niet voor het aanstellen van de makelaar zelf. In de regio is er contact
geweest met andere cultuurmakelaars. Zij hebben kennis en expertise uitgewisseld,
waarvan ook Rijswijk veel kan leren. Lokale inbedding van de Cultuurmakelaar, los
van de gemeentelijke organisatie, leidt volgens die contacten tot verbinding en
innovatie. De taakopdracht van de Cultuurmakelaar is omschreven in de
Transformatienota. Eventuele specifieke wensen en behoeften kunnen daarin nog
meegenomen worden. De wethouder nodigt de raad uit om die ook zeker kenbaar
te maken.
Op het punt van duurzaamheid is een resultaatmeting toegezegd aan de raad. Die
kan de raad aan het einde van de collegeperiode tegemoetzien.
In relatie tot het Wilhelminapark is er begonnen met het werven van een eerste
ecoloog voor Rijswijk. Daarmee wordt de kennis en ecologie in Rijswijk enorm
versterkt. Dat wordt nu voor het eerst officieel vastgelegd in een
functieomschrijving, wat van enorme toegevoegde waarde is.
Aan het jongerenwerk wordt al enkele jaren aandacht besteed door de fracties. De
wethouder geeft aan dat in Rijswijk 27 jongerenwerkers annex coaches actief zijn.
Zij richten zich niet alleen op de doelgroep 16 tot 28 jaar, maar ook op tieners,
huiswerkbegeleiding en hangjongeren op straat. Zij worden op heel verschillende
manieren begeleid, van korte trajecten tot trajecten die tot wel twee jaar kunnen
duren. Er zijn een-op-een afspraken gemaakt met het CJG, het
Schoolmaatschappelijk werk Plus, met Jeugdformaat en met allerlei andere partijen
op dit vakgebied. Als de raad behoefte heeft aan een andere focus of een andere
insteek, dan is daar altijd over te praten. De wethouder ziet opmerkingen daarover
graag tegemoet.
De wethouder vindt het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan vrijwilligers
in Rijswijk. Zij heeft vanuit de portefeuille Vrijwilligerswerk het hele jaar door
werkbezoeken afgelegd aan allerlei organisaties die vrijwilligerswerk doen om goed
te horen waar zij tegenaan lopen en wat goed en minder goed gaat. Uitkomsten
daarvan zijn meegenomen in het werk van de Vrijwilligersacademie, die is opgericht
om vrijwilligers te ondersteunen en trainingen te kunnen geven. Ook is de
Vrijwilligersdag anders ingericht. Bij het bepalen van de categorieën is niet alleen
gekeken naar hoe lang iemand vrijwilligerswerk doet, maar ook naar de motivatie
van vrijwilligers.
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De wethouder geeft aan dat er momenteel geen specifieke concrete projecten rond
aardwarmte gaande zijn.
De voorzitter gaat in op de vragen die gesteld zijn over de handhaving. Er wordt
gewerkt aan een handhavingsplan aan de hand waarvan gesproken kan worden
met de raad over de prioriteitstelling. In de begroting staat ook dat de handhaving
wordt uitgebreid, wat op zich een positieve ontwikkeling is. Naar verwachting
ontvangt de raad het handhavingsplan aan het einde van het eerste kwartaal van
2018.
In de middag van 7 november is gesproken met TNO. De verplaatsing van de
activiteiten verloopt conform schema. Daarmee zijn de veiligheidscirkels nog niet
verdwenen, maar het college houdt een en ander wel nauwlettend in de gaten. De
voorzitter hoopt dat het op korte termijn mogelijk zal zijn voor de Rijswijkse
hockeyclub om uit te breiden.
In reactie op vragen van de CDA-fractie geeft de voorzitter aan dat er volop wordt
gewerkt aan de integriteitsprocedure. Zodra die is opgesteld, wordt die aan de raad
gestuurd zodat helder wordt op welke wijze college en raad daarmee omgaan.
7.

Schorsing

De voorzitter constateert dat raad en college de eerste termijn hebben afgerond. Hij
schorst de vergadering om 22.53 uur tot donderdag 9 november.
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