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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter meldt een bericht van verhindering van de heer Van Dijk (GL) en de heer M. Storm
(D66). De heer De Graaf (CDA) is later.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 23, MEVROUW VAN
NUNEN, BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER STORM (VOORZITTER)
EN ALS LEDEN DE HEER KRUGER EN DE HEER SLEDDERING.
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De voorzitter geeft het woord aan de heer Castenmiller, directeur van de Rekenkamer Rijswijk.
De heer Castenmiller geeft aan dat de Rekenkamer het onderzoek naar burgerparticipatie in
Rijswijk heeft afgerond en nu graag aanbiedt aan de raad. Uit het onderzoek blijkt dat Rijswijk
behoefte heeft aan een actuele visie op burgerparticipatie. Momenteel is er sprake van
verschillende kleinschalige initiatieven die met wisselend succes zijn uitgevoerd. Onduidelijk is of
de daarmee opgedane ervaringen structureel zijn geïnventariseerd en of daar lessen uit worden
getrokken.
De voorzitter neemt het onderzoeksrapport in ontvangst en geeft aan dat de raad het raad direct
na de zomer zal bespreken.
2. Spreekrecht burgers
Geen insprekers
3. Vaststelling van de agenda.
DE AGENDA WORDT DOOR DE RAAD VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
De voorzitter constateert dat er geen vragen uit de raad zijn.
5. Raadsvoorstel Functionele parkeervergunningen maatschappelijke instellingen
(Anbi)
De voorzitter brengt het voorstel in stemming
Stemming over het raadsvoorstel
Tegen het voorstel : Voor het voorstel : 27 raadsleden
DE RAAD BESLUIT ALS VOLGT:
Voor de functionele parkeervergunning maatschappelijke instellingen worden de volgende tarieven
vast gesteld:
 Functionele parkeervergunning maatschappelijke instellingen – vaste kentekens € 45, Functionele parkeervergunning maatschappelijke instellingen – parkeeruren (1200 uur)
€45,
Maatschappelijke instellingen kunnen voor het parkeren ten behoeve van hun vrijwilligers slechts
gebruik maken van een van beide bovenstaande vergunningen.
Deze wijzigingen worden op genomen in de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2017
6. Raadsvoorstel Lokaal Inkoopplan Jeugdhulp Rijswijk 2018
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming
Stemming over het raadsvoorstel
Tegen het voorstel : Voor het voorstel : 27 raadsleden
DE RAAD BESLUIT ALS VOLGT:
Het Lokaal Inkoopplan jeugdhulp Rijswijk 2018 wordt vastgesteld.
7. Vaststelling (concept)-verslag van 6 juni 2017
De heer Bolte (PvdA) geeft aan dat op P4 een verkeerd bedrag is genoemd in zijn bijdrage. Het
genoemde bedrag moet niet €2,50 zijn, maar €1,50.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
8. Lijst van ingekomen stukken
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Besteman (CDA).
Mevrouw Besteman verzoekt om RA-brief 17 041 (Hanteren blauwe zones binnen een fiscaal
parkeerregime) van C naar D te wijzigen. De brief wordt hiermee geagendeerd voor een Forum.
9. Raadsvoorstellen Jaarrekening 2016 (17 023) en 1e Halfjaarrapportage 2017 (17 024)
De voorzitter geeft aan dat voor de eerste termijn iedere fractie 10 minuten spreektijd heeft. Hij
opent de bespreking van het kaderdebat.
De Fischer (GBR) maakt de volgende opmerkingen:
- GBR is blij met het structurele overschot ten opzichte van de begroting dat in de afgelopen
raadsperiode is gerealiseerd.
- Ten behoeve van de begroting 2018 wil GRB de volgende punten meegeven:
o De achterstand in het onderhoud van wegen dient ingelopen te worden. Meer
straten dienen aangepakt te worden.
o Meer geld moet beschikbaar komen voor handhaving.
o Meer geld moet beschikbaar komen om de top-ergernissen van de burgers aan te
pakken.
o Gevraagd wordt de plannen voor duurzaamheid (klimaatneutraal worden) financieel
door te berekenen en de financiële consequenties inzichtelijk te maken.
o Als gevolg van de Cultuurvisie dient de subsidieverordening herijkt te worden.
Gevraagd wordt die voor de verkiezingen aan de raad toe te zenden.
o Het acquisitiebeleid wordt met zeer minimale middelen ingezet. Gepleit wordt voor
uitbreiding van de ambtelijke capaciteit en de financiële middelen.
o De gemeentelijke belastingen mogen met maximaal de inflatie stijgen. Binnen dat
kader moeten ook de achterstanden worden ingehaald.
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o De koers voor de groei van Rijswijk wordt gesteund, verdere groei moet
gestimuleerd en gestuurd worden.
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- Het college geeft het gevoel geen visie te hebben op de toekomst nu het college geen
voorstellen doet voor en aan de slag gaat met de ruim aanwezige beschikbare middelen.
- De inzet op jongeren is onvoldoende gebleken. Welzijn Rijswijk doet op dit terrein niets
meer. Gepleit wordt om hiervoor meer middelen beschikbaar te stellen.
- Voor jongeren worden veel werkprojecten gestart om hen uit de uitkering te krijgen. Het
resultaat is echter veelal dat jongeren tijdelijk uit de uitkering komen, maar vanwege het
ontbreken van de mogelijkheid om een vast contract te krijgen. Gepleit wordt voor extra
inzet hierop.
- Onderhoud openbare ruimte.
o Zwerfafval is een groot probleem in de stad. Intensiever moet worden gecontroleerd
op het illegaal plaatsen van afval en het bestraffen van dit gedrag. Meer inzet van
BOA’s is gewenst.
o Het maaibeleid dient te worden aangepast. Op meer plekken moet intensiever te
worden gemaaid. Hiervoor moet het budget worden verhoogd.
- Velden Prinses Irene complex (Haaglandia). Gepleit wordt voor een snelle invulling van het
gebruik van het terrein dat inmiddels een jaar ongebruikt ligt.
- De Put. Gepleit wordt voor een gemeentelijke investering in de toiletvoorzieningen van De
Put. Gevraagd wordt de kosten hiervoor inzichtelijk te maken.
Vragen:
- Jaagpad. De kosten voor de herinrichting van het Jaagpad zijn aanmerkelijk hoger dan
begroot. Kan de wethouder duidelijkheid geven over de hoogte bij de extra bijdrage van de
provincie.
- Herinrichting Bogaardplein. In het eerste beeld van de her in te richten Bogaardplein is veel
groen in perken afgebeeld. Het bogaardplein is ook de plek van de kermis. Deze is op
voorstel van jongeren naar deze locatie gekomen. Wat zijn de effecten van de herinrichting
voor grote evenementen als de kermis.
- Gemeenschappelijke regelingen. Ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden wordt gesteld dat er geen goed overzicht van is en dat de
financiële controle te kort ziet. Daarom wordt een motie ingediend. De motie luidt als volgt:
o De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 4 juli 2017.
Constaterende dat:
- De gemeente Rijswijk deelnemer c.q. opdrachtgever is van verschillende
gemeenschappelijke regelingen (GR) en verbonden partijen (VP).;
- Financiële risico’s en tegenvallers binnen die GR en VP uiteindelijk voor zijn deel
bij de gemeente liggen;
- Een Dagelijks Bestuur van dergelijke GR en VP de leiding heeft en de gemeente
achteraf informeert of en wanneer er sprake kan zijn van financiële risico’s of
tegenvallers;
- Er geen rekening wordt gehouden binnen de begrotingen om financiële risico’s en
tegenvallers aan te vullen;
- GR en VP een steeds grotere hypotheek leggen op onze begrotingen, de
gemeenteraad daardoor op steeds grotere afstand wordt gezet en er niet of
nauwelijks nog grip is op de GR en VP.
Overwegende dat:
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- De gemeenteraad weinig tot geen zicht heeft op het te voeren en gevoerde beleid
binnen GR en VP;
- De invloed van de gemeente Rijswijk binnen de Algemene en Dagelijkse Besturen
van de GR en VP beperkt is;
- Het ongewenst is dat de gemeente achteraf wordt geconfronteerd met eventuele
voldongen feiten op financieel gebied.
Van mening zijnde dat:
- Beleid over de uit te voeren taken en projecten door de GR en VP bij de
gemeente behoort te liggen;
- Het gewenst is dat inzichtelijk wordt gemaakt bij welke GR en VP de gemeente
deelnemer en opdrachtgever is.;
- De Raad zijn controlerende taak naar behoren wenst uit te voeren;
- De Raad zijn grip op de financiën en beleid niet verloren wil laten gaan.
Verzoekt het college:
- Een gedocumenteerd overzicht te verstrekken van alle GR en VP waarbij de
gemeente deelnemer c.q. opdrachtgever is;
- In dat overzicht alle financiële jaarlijkse en tussentijdse bijdragen of leningen te
vermelden wat de gemeente moet betalen per GR en VP, inclusief het jaarlijkse
totaalbedrag over alle GR en VP;
- In dat overzicht te vermelden hoeveel procent het totaalbedrag een hypotheek legt
op de begroting;
- In dat overzicht per GR en VP te vermelden wat de voorwaarden, financiële en
personele consequenties zijn bij uittreding.
En gaat over tot de orde van de dag
Ed Braam
Beter voor Rijswijk
De voorzitter geeft aan dat de motie onderdeel vormt van de beraadslaging.
De heer Dolmans (D66) maakt de volgende opmerkingen:
- Het is van groot belang dat de gemeente naar de toekomst kijkt. Rijswijk is onderdeel van
de Randstad en zo moet ook naar de stad worden gekeken.
- Maak de stad tot proeftuin voor innovatie en betrek daar ook het bestuur bij. In de hoofden
van het bestuur moet ruimte geschapen worden voor nieuwe inzichten en
grensoverschrijding.
- Nu de eerste stap voor het Huis van de Stad is gezet moet nu gewerkt worden aan een
goed definitief ontwerp.
- Gevraagd wordt extra geld te reserveren voor de vormgeving en uitvoering van het
acquisitiebeleid van de gemeente.
- Gevraagd wordt door te gaan met nieuwe vormen van bestuur in de stad en een
fundamenteel nieuw bestuur in te zetten.
- Gevraagd wordt de ambitie om klimaatneutraal te worden als stad in 2030 ook actief met
geld vorm te geven.
- Het college wordt gevraagd volop door te gaan met de geformuleerde ambities uit het
collegeakkoord.
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De heer Sterk (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De jaarstukken 2016 laten een overschot van 1,8 miljoen EUR zien. De verschillen in de
begrote cijfers en de gerealiseerde cijfers zijn toegelicht. Deze komen o.a. uit de stijging
van de kosten van het sociaal domein.
- Het advies van de auditcommissie ten aanzien een onderzoek naar de cyber security, dat
door het college is overgenomen, ziet de VVD ook als erg belangrijk.
- Rijswijk staat er financieel goed voor, maar er zijn een aantal verontrustende trends waar te
nemen. Veel extra geld lijkt te gaan naar leuke projecten die weinig opleveren. De
afgelopen tijden hebben veel gemeentelijke visies het licht gezien, maar concrete uitvoering
lijkt minder uit de verf te komen. Een voorbeeld is de cultuurvisie die nog niet heeft
geresulteerd in concreet andere uitvoering. De indruk bestaat dat het geld niet naar de
handen aan het bed gaan, maar naar woorden.
- Rijswijk scoort slecht op (digitale) dienstverlening. Hier moet meer in worden geinvesteerd.
- De wegen rond Rijswijk slibben langzaamaan dicht. Het college wordt gevraagd meer
aandacht en investeringen te plegen op de bereikbaarheid van de stad.
- Ook het parkeren vergt nog veel aandacht van het college.
- Uit de kadernota spreekt een zekere gezapigheid. Er wordt ruimte gelaten voor het
volgende college. Er is echter geen aanleiding om nu al te stoppen. De volgende punten
vragen om meer aandacht:
o De uitstroom uit de bijstand verloopt te traag.
o De bedrijvigheid in Rijswijk groeit niet snel genoeg.
o De balans in de bevolkingsopbouw is nog onvoldoende gerealiseerd.
o Terwijl in de regio de criminaliteit daalt, doet Rijswijk in die trend niet mee. Maak de
stad daarom veiliger.
o De gemeente huurt nog veel extra tijdelijke krachten in. Dit betekent dat sprake is
van een mismatch. Haal daarom meer topkwaliteit binnen. Investeer in het ambtelijk
apparaat en verhoog de kwaliteit.
o Het ziektecijfer van het gemeentelijk personeel is nog steeds veel te hoog. Wat doet
het college hieraan.
o Lokale lasten. Stop met de automatische inflatiecorrectie bij de lokale belastingen.
Zorg dat de lokale lasten in absolute zin niet stijgen.
o Betaal de kwijtschelding van de lokale lasten uit de armoede gelden.
o Herijk de kosten die avalex in rekening brengt. Het service niveau gaat omlaag
terwijl de kosten niet dalen.
- Kortom het is tijd om aan te pakken.
Mevrouw Besteman (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Voor het CDA staan drie zaken centraal: Zorg voor elkaar, veiligheid voor iedereen en
iedereen kan meedoen.
- Er is de afgelopen termijn veel bereikt in Rijswijk, maar er is nog veel te doen. Het CDA
heeft de volgende aandachtspunten:
o Ouderen. De groep ouderen in Rijswijk is groeiend en heeft andere behoeften dan
andere groepen. Vooral op het gebied van wonen. In het land worden velen
innovatieve woon-zorgconcepten voor deze groep ontwikkeld en uitgevoerd. In
Rijswijk blijft het nog rustig op dit terrein. Het CDA dient samen met de PvdA en OR
een motie in met de titel: De toekomst begint vandaag!
Tijd voor innovatieve woon-zorgconcepten voor senioren
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De Raad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 4 juli 2017:
Constateert dat:
 in de prestatie-afspraken met woningcorporaties 2017-2020 is opgenomen
dat in 2017 onderzoek en monitoring zal plaatsvinden om de vraag naar en
het aanbod van geschikte woningen voor senioren met een zorgvraag in
kaart te brengen;
 in het driemaandelijkse overleg tussen senior-ouderenadviseurs WR en de
gemeente herhaaldelijk gewezen wordt op een (dreigend) tekort aan
ouderenwoningen en mogelijkheden voor beschut wonen van ouderen;
 Rijswijk een sterk vergrijzende gemeente is en er om die reden
bovengemiddelde vraag is naar (innovatieve) vormen van wonen en zorg;
 een groep senioren zonder kinderen nog steeds in een eengezinswoning
blijft wonen terwijl men andere woonwensen heeft.
Overweegt dat:
 voor een groep senioren hun huidige woonvorm het gevoel van
eenzaamheid verder kan vergroten;
 een goede doorstroming op de woningmarkt van belang is voor meerdere
groepen woningzoekenden in Rijswijk;
 wonen en zorg-vragen goed op elkaar afgestemd dienen te zijn,
 elders in het land positieve ervaringen zijn opgedaan met innovatieve woonzorgconcepten waarbij de ouderen elkaar, -waar mogelijk helpen en bijstaan
én men gemakkelijk gezamelijk activiteiten kan ondernemen.
Verzoekt het College:
 om de resultaten van het in de prestatie-afspraken opgenomen onderzoek
zsm te delen met de Raad;
 om voor het begrotingsdebat in 2017 met een informatiebrief aan de Raad te
komen waarin nadrukkelijk de wensen en de mogelijkheden voor
ontwikkeling en realisatie van innovatieve woon-zorgconcepten
meegenomen zijn én waarbij de aanjagende rol die de gemeente kan
innemen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag doet in het Centrum
Groepswonen, verder uitgewerkt is;
en gaat over tot de orde van de dag.
Johanna Besteman
Wil van Nunen
Dick Jense

CDA
PvdA
Onafhankelijk Rijswijk

De voorzitter geeft aan dat de motie onderdeel vormt van de beraadslaging.
-

Benedictuslocatie. Gevraagd wordt wanneer de Benedictuslocatie eindelijk zal
worden ontwikkeld en wanner de raad hiertoe een voorstel kan verwachten.
Preventieve gezondheidscheck. Deze gezondheidscheck voor ouderen is stilletjes
uit Rijswijk verdwenen. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Het CDA dient een
motie in met de titel: Zorg voor ouderen
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De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 4 juli 2017,
Constateert dat:
o de preventieve gezondheidscheck uit het zorgaanbod is verdwenen;
o de check er op gericht was om ouderen gezond en actief oud te laten
worden.
o deze check door de ouderen zelf zeer gewaardeerd wordt en dat zij
aangeven hier zelf ook behoefte aan te hebben.
o Een centraal uitgangspunt van de gemeente m.b.t. het gezondheidsbeleid
gericht is op preventie.
overweegt dat:
o de preventieve gezondheidscheck zich richt op een veel bredere doelgroep
dan wordt aangeboden door het bestaande zorgaanbod wordt aangeboden
(nl. ouderen vanaf 60 jaar);
o Rijswijk een vergrijzende gemeente is waar bovengemiddeld veel ouderen
wonen en daardoor te maken krijgt met veranderende zorgbehoeften;
o de gezondheidscheck wordt uitgevoerd door de wijkverpleegkundige en zo
een brede aanpak heeft op het gebied van zowel (medische) zorg als
welzijn.
verzoekt het college:
o met spoed te onderzoeken hoe de preventieve gezondheidscheck voor
ouderen weer, -samen met de zorgverzekering(en), welzijnspartijen en
wijkverpleegkundigen, aangeboden kan worden aan Rijswijkse ouderen;
o hierbij als gemeente een voortrekkers- en regisserende rol in te nemen en
over de voortgang te rapporteren aan de raad voor de begroting in
november 2017;
en gaat over tot de orde van de dag.
CDA fractie

Johanna Besteman

De voorzitter geeft aan dat de motie onderdeel vormt van de beraadslaging.
-

-

Veiligheid. De politie wordt te veel met bureaucratie belast waardoor de agenten te
weinig op straat actief zijn. Gesteld wordt dat de gemeente achter de wijkagent
moet gaan staan en bij de regio de 80%-norm (buiten op straat zijn) nadrukkelijk
onder de aandacht moeten brengen.
Participatie. Het betrekken van bewoners bij het gemeentelijk beleid en de
uitvoering daarvan is nuttig en nodig. Nog steeds zijn te weinig bewoners betrokken.
Voorgesteld wordt een participatie-pitch te faciliteren waar bewoners eigen plannen
kunnen “verkopen”. Overwogen wordt hiervoor een motie in te dienen.
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Verkeersdoorstroming. De generaal Spoor laan wordt versmald. Afgevraagd wordt
of dit wel een verstandig besluit is. Ontstaan hierdoor straks niet grotere
verkeersproblemen.
De Rode loper- Acquisitiebeleid. De huidige invulling van het acquisitiebeleid is naar
het idee van het CDA te mager. Het college wordt verzocht hier nog eens goed naar
te kijken.
Haaglandia. Gevraagd wordt een stand van zaken te geven nu de vereniging failliet
is verklaard.
Duurzaamheid. De gemeente scoort op duurzaamheid nog steeds zeer slecht. Wat
doet het college om meer vaart op dit onderwerp te genereren.
Vereniging De Schoffel. Gevraagd wordt aan te geven hoe de onderhandelingen
tussen de vereniging en de gemeente vorderen. Het duurt in de beleving van het
CDA erg lang voordat men eruit is.
Financiën. Op verschillende onderdelen is de gemeente niet “in control” als het gaat
om de financiën. Het hier om DSW, Avalex en het RijswijksMuseum. Bij Avalex
zorgt de omschakeling naar omgekeerd inzamelen voor een lager service-niveau
tegen dezelfde kosten en bij DSW en het Rijswijksmuseum staat de gemeente op
afstand en laat zo financiële problemen lang onbeantwoord. Gevraagd wordt
wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd.

Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- De groep werkloze 45+ ondervindt steeds meer problemen om weer aan het werk te
komen. Verzocht wordt juist voor deze groep een pilot te starten naar het voorbeeld van
jongeren-trajecten.
- Ook voor de groep alleenstaande ouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
wordt verzocht een andere aanpak te gebruiken om hen weer naar de arbeidsmarkt te
geleiden.
- Verzocht wordt bij het acquisitiebeleid het maatschappelijk ondernemen, dus met oog voor
kwetsbare groepen uit de samenleving, een belangrijke plek te geven.
- Verzocht wordt het openbaar vervoer voor senioren gratis te maken.
- Verzocht wordt extra geld voor armoedebestrijding te reserveren. En de uitkomsten van het
gevoerde armoedebeleid te rapporteren. In het kader van de armoedebestrijding is het van
belang dat de Weggeefwinkel gehandhaafd blijft. Verzocht wordt te kijken hoe dit
gerealiseerd kan worden.
- Verzocht wordt sport meer te gebruiken als verbinder in het armoedebeleid. Maak het
makkelijker voor sportverenigingen om zich aan te sluiten bij de Ooievaarspas zodat
jongeren uit de doelgroep goedkoop kunnen sporten.
- Verzocht wordt een structurele oplossing voor het RijswijksMuseum te verzorgen.
- Vragen:
o De BBR heeft zich aangesloten bij het sociaal akkoord. Gevraagd wordt wat de
stand van zaken is rond het aannemen van personen uit de doelgroep door de
aangesloten bedrijven.
o De Schilp. Gevraagd wordt de ervaringen na privatisering van het zwembad met de
raad te delen.
o Sportzaal. Gevraagd wordt te bekijken welke mogelijkheden er bestaan voor een
eigen sportzaal voor scholen in de scholen driehoek.
o Ouderen. Aandacht wordt gevraagd voor nieuwe woonconcepten voor ouderen in
lijn moet de motie van het CDA.
pagina 9 van 22
11-4-2018 16:27

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 4 juli 2017
om 20.00 uur.
o Ouderen. De groep ouderen die voorheen in de ambo-afdeling waren georganiseerd
hebben behoefte aan enige ondersteuning. Met het opheffen van de Ambo-afdeling
is de ondersteuning van de gemeente komen te vervallen. Gevraagd wordt of dit
opnieuw opgepakt kan worden.
o Jongeren. Gevraagd wordt hoeveel budget voor jongerenwerk wordt gebruikt. Het
signaal van Beter voor Rijswijk dat Welzijn Rijswijk geen jongerenwerkers
beschikbaar heeft baart de PvdA zorgen.
- Inhuur derden. De inhuur van derden is nog steeds te hoog. Gepleit wordt van het beter
naleven van het beleid rond inhuur.
- Zwerfafval. De fractie van de PvdA zal met een initiatief voorstel komen om het zwerfafval
strikter aan te pakken.
De heer Jense (OR) maakt de volgende opmerkingen:
- Aangekondigd wordt dat OR voor de begrotingsbehandeling in november met een
initiatiefvoorstel zal komen ten aanzien van DSW. Het doel van het voorstel is om de
mensen die bij DSW werken op een andere manier arbeid te laten verrichten.
- Met het parkeerbeleid van het college blijft OR fundamenteel van mening verschillen.
- Met de reservering van 1 miljoen EUR ten behoeve van het Huis van de Stad is OR het
oneens.
- Het college wordt opgeroepen om nieuwe woon-zorgconcepten actief te ontwikkelen (motie
CDA, PvdA en OR).
- Verzocht wordt om, samen met de raad, een visie te ontwikkelen op het gebruik van de
gemeentelijke sportvelden. De directe aanleiding hiertoe is het in ongebruik liggen van met
name het Prinses Irene-complex (Haaglandia).
- Verzocht wordt om, samen met de raad, te kijken naar de mogelijkheid om de OZB voor
sportverenigingen af te schaffen.
- Verzocht wordt om in Rijswijk een fraudeteam op te richten.
- Verzocht wordt te kijken naar een andere vorm van overeenkomst voor het realiseren van
OV naar RijswijkBuiten. Gedacht wordt aan een meerjarenovereenkomst met Connexxion
met mogelijk een groei-model.
- Verzocht wordt extra middelen vrij te maken voor een intensiever maaibeleid.
- Verzocht wordt een gymzaal te realiseren voor de scholen van de scholen driehoek.
- Verzocht wordt de gemeentelijke lastendruk onder het Haaglandse gemiddelde te houden.
- Verzocht wordt om Avalex te verzoeken een pilot te starten om het verkeerd aanbieden
van afval te vermijden.
De heer Schutte (SP) maakt de volgende opmerkingen:
- Verzocht wordt voldoende middelen te reserveren om burgerparticipatie in de
omgevingswet te borgen.
- Verzocht wordt meer middelen te reserveren voor verbetering van de publieke
dienstverlening.
- Verzocht wordt te investeren in veiligheid. Het gaat op dat terrein nog niet goed genoeg.
- Verzocht wordt te investeren in meer BOA’s om zo zwerfafval, mede ontstaan door BBQers in de parken, aan te pakken.
- Verzocht wordt middelen te reserveren voor het op orde brengen van het onderhoud van de
openbare ruimte.
- Verzocht wordt het fietsen in Rijswijk verder te stimuleren en aantrekkelijker te maken.
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- Verzocht wordt te kijken of de busverbinding naar RijswijkBuiten wel voldoende is voor
deze wijk. Versterk het OV door een directe busverbinding vanuit Rijswijk te realiseren
naar het Reinier de Graaffziekenhuis in Delft en het vliegveld in Rotterdam.
- Verzocht wordt na te denken over de problemen van ZZP-ers met een te laag inkomen.
Deze groep kan op de termijn bijvoorbeeld in grote schuldproblemen komen.
- Verzocht wordt maatschappelijk ondernemen en vrijwilligerswerk te stimuleren. Via
vrijwilligerswerk krijgt men werkervaring en maatschappelijk ondernemen zorgt voor banen
voor kwetsbare groepen.
- Verzocht wordt het acquisitiebeleid zo vorm te geven dat bedrijven aangetrokken worden
die Rijswijkse werknemers in dienst willen nemen (lager geschoold werk).
- Verzocht wordt alert te zijn op situaties waar de gemeente zelf bijdraagt aan een
schuldensituatie. Belangrijk is mensen in een schuldenpositie te blijven helpen.
- Verzocht wordt de toegang tot gemeentelijke voorzieningen goed te faciliteren door het
handhaven van o.a. buurt- en wijkhuizen.
- Vragen:
o Wat gaan de eigenaren van de Bogaard doen om het gebied aantrekkelijker te
maken.
o Korting of gratis parkeren Bogaard. Gevraagd wordt wat de stand van zaken is rond
dit onderwerp.
o Gevraagd wordt wat de gemeente kan doen om de administratieve druk in het
onderwijs te verminderen.
o Regelvrij budget. Gevraagd wordt welke ervaringen zijn opgedaan met het regelvrije
budget voor de schuldsanering.
o OZB. Een aantal partijen heeft gepleit voor het niet verhogen van de OZB.
Gevraagd wordt welke effecten dat heeft op de gewenste investeringen/uitgaven.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) maakt de volgende opmerkingen:
- De financiën van de gemeente zijn op orde en de gemeente heeft voldoende vet op de
botten. Ook RijswijkBuiten staat er positief voor. Vooral ook omdat de duurzame woningen
aantrekkelijk zijn. Duurzaamheid verkoopt. Blijven investeren in duurzaamheid is dus
lonend voor de gemeente.
- Groenlinks heeft zorgen over de luchtkwaliteit in Rijswijk. Terwijl in verschillende Franse
steden ecovignetten verplicht zijn gesteld, wordt het autoverkeer in Rijswijk ongehinderd
gelaten. De concentraties vervuilende stoffen in de lucht van Rijswijk zijn te hoog voor
gezonde lucht. Vooral kinderen en ouderen ondervinden hiervan de negatieve gevolgen.
Daarom moet de gemeente niet enkel maatregelen nemen vanuit het oogpunt van
doorstroming. De gemeente moet uitgaan van de effecten van de maatregelen op
leefklimaat van Rijswijk.
- Groen is belangrijk voor het leefbaarheid en de adaptatie aan de klimaatverandering.
Bomen zorgen voor een natuurlijke afkoeling van de omgeving. Het is daarom belangrijk
om in de woonomgeving voldoende bomen te hebben.
- Door de klimaatverandering worden weersextremen frequenter. Het beleid van de stad
moet hierop worden ingericht en gericht zijn op het terugdringen van o.a. CO2 en het
implementeren van maatregelen uit het klimaatakkoord van Parijs.
- Juist om de duurzame koers van Eneco vast te houden moet de gemeente zijn aandelen in
het bedrijf behouden. Groenlinks kijkt uit naar het plan dat Eneco nu opstelt voor zijn
toekomst.
- Groenlinks stemt in met de raadsvoorstellen van de Jaarrekening en de
Halfjaarsrapportage/ Kadernota.
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Mevrouw Van der Horst (Fractie Van der Horst) maakt de volgende opmerkingen:
- De vooruitzichten voor Rijswijk zijn erg goed. De begrotingen zijn sluitend en laten steeds
een overschot zien. Het college wordt hiervoor bedankt.
- De decentralisaties zijn in Rijswijk zacht verlopen. De kwetsbare groepen in Rijswijk
hebben geen nadelige gevolgen ondervonden van deze overgang van Rijk naar gemeente.
Deze positieve lijn moet blijvend worden voortgezet. Maak Rijswijk positief en zoek de
verbinding tussen bewoners en bedrijven.
- Het is een goede zaak dat de nultariefszones nu van kracht worden na het afschaffen van
de blauwe zones. Op het terrein van het parkeren moet het een en ander nog worden
verbeterd.
- Het college wordt gevraagd werk te maken van het uitdragen van de kwaliteit van Rijswijk.
Rijswijkers beoordelen de stad positief. Gebruik die positiviteit.
- De samenwerking tussen raad en college en de raad onderling is voor verbetering vatbaar.
In de raad is nog te weinig dialoog en op social media wordt snel negatief op elkaar
gereageerd. De raad zou zich dat moeten aantrekken.
- Zwerfafval blijft een groot probleem dat moeilijk te bestrijden is vanuit het stadhuis. Ingezet
moet daarom worden op het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Organiseer als
straat of buurt een gezamenlijke schoonmaakactie. Dit zorgt ook voor sociale cohesie.
- Pizzeria Casa Nova verdient steun voor het plan van nieuwbouw op de huidige locatie. Het
was inzet bij de vorige verkiezingen van GBR en dat is niet veranderd.
- Extra investeringen in verkeersveiligheid zijn nodig. Onveilige plekken moeten aangepakt
worden.
- Gevraagd wordt extra inzet te plegen op het realiseren van betaalbare woningen. Hierdoor
worden bijvoorbeeld ouderen gestimuleerd om te verhuizen en zo de doorstroming op de
sociale woningmarkt gaande te houden.
- Gevraagd wordt bij de verduurzaming van Rijswijk een goede balans te vinden tussen
mens, milieu en economie. Neem dit op een positieve en innovatieve wijze ter hand.
- De stad is nooit af. Blijf daarom werken aan de toekomst met een positieve grondhouding.
Met een dergelijke houding is alles mogelijk.
Reactie van het college in eerste termijn
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
- Het college is vol ambitie voor de uitvoering van het college akkoord. Uiteraard met respect
voor een volgend college. Deze krijgt de ruimte voor eigen invulling.
- De zorgen over DSW en Avalex worden gedeeld. Het college zit dicht op de beide
gemeenschappelijke regelingen. Er zijn extra controle en beheersmaatregelen genomen.
Avalex schrijft zwarte cijfers, maar er zijn nog slagen te maken in de bedrijfsvoering. De
governance-structuur zal worden aangepast. Dit biedt veel kansen voor een verbetering
van het bedrijf.
- Inhuur en ziekteverzuim. De cijfers zijn inderdaad te hoog. Er wordt hard gestuurd om de
inhuur terug te brengen naar het niveau van 2015. Ook wordt gewerkt aan het
terugdringen van het ziekteverzuim.
- De belastingdruk in Rijswijk blijft met de huidige maatregelen onder het
Haaglandsgemiddelde. De mogelijkheden worden bekeken ten aanzien van de indexatie.
De andere wensen worden beoordeeld in het dekkingsplan.

pagina 12 van 22
11-4-2018 16:27

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 4 juli 2017
om 20.00 uur.
- Gymzaal. Een gymzaal voor de scholen in het Rembrandt kwartier (driehoek) is nu niet
geraamd. Mede van belang bij dit onderwerp is een veilige looproute voor de
schoolkinderen.
- Haaglandia. De gemeente is nu niet aan zet bij de failliet verklaarde vereniging Haaglandia.
De curator bepaald hoe o.a. het beslag op de gebouwen afgewikkeld wordt. Zonder
gebouwvoorzieningen kunnen zich geen voetbalverenigingen vestigen.
- Motie BVR Gemeenschappelijke regelingen. De motie wordt afgeraden. De gevraagde
informatie is in belangrijke mate in de begroting te vinden of in de regelingen zelf. De
kosten van uittreding is niet zomaar te maken en zal zeer intensief en kostbaar zijn.
Wethouder Lugthart reageert als volgt:
- De uitstroom uit de bijstand is niet, zoals de VVD stelt, gestagneerd. Het is juist dat de
groep bijstandsontvangers sterker is gegroeid. Dit komt o.a. door een grotere instroom
statushouders. Het college heeft nog steeds een hoge ambitie als het gaat om het reintegreren van mensen uit de bijstand op de arbeidsmarkt.
- Armoedeval na overgang bijstand naar werk. De minima-regeling van Rijswijk is van kracht
op inkomens tot 130% van het sociaal minimum. Dat betekent dat pas na het overschrijden
van de 130%-norm bijdragen vanuit de gemeente komen te vervallen.
- Werkloosheid onder 45+. Het landelijk beeld laat zien dat de groep 45+ers vaker in de
bijstand terecht komen. Middelen en concepten inzetten die ook voor jongeren worden
toegepast is daarom wenselijk. De motie met deze strekking wordt door het college
overgenomen.
- Preventieve gezondheidscheck voor ouderen. De gezondheidscheck is inderdaad
vervallen. Met de directeur van de zorgverzekering zal overlegd worden hoe de
gezondheidscheck weer geïntroduceerd kan worden. In september zal de raad hierover
verder geïnformeerd worden.
- Ouderen. De gemeente heeft een officiele partner nodig voor het verlenen van
ondersteuning. Toen de AMBO-afdeling nog bestond kon de gemeente dus ondersteuning
bieden. Nu dit niet meer het geval is kan dit dus niet meer.
Wethouder Van der Meij reageert als volgt:
- Beheer en onderhoud openbare ruimte. In het wegenbeheersplan is extra geld opgenomen
voor straatploegen. Er zijn 30 straten met gecombineerde problemen die integrale aanpak
behoeven. Het kost veel tijd en capaciteit om deze straten tegelijk aan te pakken. Los van
de forse investering die nodig is in de ondergrond, vergt de aanpak ook inspraak en
overleg met de bewoners. Dat kost veel tijd.
- Maaibeleid. Het huidige maaibeleid is een voortzetting van het beleid van het vorige
college. Toen is de keuze gemaakt om op een aantal plaatsen intensief te maaien en op
andere plekken extensief. Het extensieve maaibeleid is vooral gunstig voor de
biodiversiteit in de stad. Het college staat nog steeds achter dit beleid.
- Zwerfafval. De suggestie om meer burgers bij de aanpak van zwerfafval te betrekken wordt
gesteund. Bij het opstellen van de begroting wordt bekeken welke uitbreiding plaats kan
vinden ten aanzien van de handhaving en gerichte aanpak.
- Jaagpad en andere aanpassingen van investeringskredieten. Met de provincie is de
gemeente in overleg over het delen van de overschrijdingskosten. Het is bijzonder dat op
een project zoveel tegenvallers optreden. Dit waren onvoorziene tegenvallers in de
ondergrond. Ook bij de andere aanpassingen gaat het om bijzondere gevallen.
- De put. Het feit dat de toiletvoorziening bij het openlucht zwembad/voorziening niet meer
voldoet is geen zaak van de gemeente, maar van de vereniging zelf.
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- Motie Nieuwe woon-zorgconcepten. In de lokale woonvisie heeft het college beleid voor de
doelgroep ouderen geformuleerd. In de lokale prestatieafspraken zijn hierover de
afspraken met de corporaties vastgelegd. De motie is daarom overbodig.
- Benedictus-locatie. Het bestemmingsplan is al aangepast aan de wijziging van de
bestemming naar wonen. De raad hoeft daarom ook geen verdere actie te ondernemen.
Eind van 2017 zal de eerste paal voor circa 100 appartementen voor ouderen worden
geslagen. Ook op deze locatie worden dus woon-zorgconcepten voor ouderen
gerealiseerd.
- RijswijkBuiten. De wijziging van het aantal woningen (meer gestapelde woningen) is
toegelicht bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA.
- De Schoffel. De overeenkomst met de vereniging zal er komen. Omdat er veel techniek bij
het opstellen van de overeenkomst komt kijken duurt het afronden ervan wat langer.
Wethouder Van Hemert reageert als volgt:
- Acquisitiebeleid. Een versterkte inzet op acquisitie zoals meerdere fracties wensen zal bij
de begroting betrokken worden. Dan zal worden aangegeven welke mogelijkheden het
college voor meer capaciteit ziet.
- Sportbeleid. Het college heeft de Sportnota op 4 juli ’17 vastgesteld. Onderdeel daarvan is
een voorstel voor een nieuwe sporthal. Dit voorstel zal op 5 september in het forum Stad
worden geagendeerd.
- Gratis OV voor ouderen. Het aanbieden van gratis OV voor ouderen loopt niet via de
MRDH, maar via de gemeenten. In de regio wordt een proef voor 2 jaar gestart met gratis
OV voor ouderen. Voorgesteld wordt deze proef af te wachten en hierop in 2019 terug te
komen.
- Prinses Irene-complex. Een sessie over het gebruik van sportcomplexen binnen de
gemeente wordt toegezegd. Op een later moment wordt hierop terug gekomen.
- Fietspaden. Rijswijk heeft goede fietspaden en verbindingen. Er is geen aanleiding om
hierop intensiever te gaan investeren.
- Buslijnen. Het toevoegen van nieuwe buslijnen/verbindingen is vanwege de kosten erg
moeilijk. Buslijnen moeten voldoende reizigerspotentieel hebben. Dat is richting Reinier de
Graaff en Zestienhoven/Rotterdam The Hague airport niet het geval.
Wethouder Borsboom reageert als volgt:
- Het college is bezig met de vertaling van het Parijsakkoord naar Rijswijkse maatregelen.
Vanwege de invloeden van buiten de gemeenten (vervuiling waait de gemeente binnen) is
dit een complexe opgave.
- Lage score Rijswijk op duurzaamheid. Het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd.
Hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen. Daarnaast worden via de
duurzaamheidsagenda maatregelen genomen om de stad duurzamer te maken. Naar
verwachting zal de gemeente in de nieuwe monitor beter presteren dan de afgelopen
jaren.
- Global goals van de VN. Ook op dit terrein wordt gewerkt aan het concretiseren van de
doelstellingen naar realiseerbare doelen.
- Participatie. In september wordt gestart met het initiatieven loket voor burgers. Het college
zet in op de versterking van de lokale democratie.
- Omgevingswet-participatie. De komende maanden wordt gekeken op welke wijze
participatie kan worden ingevuld.
- Ontmoetingsplekken. Laagdrempelige ontmoetingsplekken voor buurt en wijkbewoners
worden ondersteund.
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- RijswijksMuseum. De eerste stappen naar verbetering van de situatie zijn inmiddels gezet
door het museum. Het college blijft in gesprek met het museum.
De burgemeester reageert als volgt:
- Wijkagenten. Alle burgemeester in de regio steunen de oproep om te garanderen dat
wijkagenten tenminste 80% van hun diensttijd op straat aanwezig zijn. Er is een
investeringsagenda aan de minister van veiligheid en justitie aangeboden. De
burgemeester roept de raadsleden op de investeringsagenda in eigen partijkring aan te
bevelen.
- Handhaving. In het strategisch handhavingsplan vormt het kader voor de uitvoering van de
handhaving. Het aantal fte’s is beperkt. Daarom moeten nadrukkelijk keuzes worden
gemaakt. Op zwerfafval wordt al gehandhaafd. In 2016 zijn hierop 42 procesverbalen
opgemaakt.
Tweede termijn raad
De heer Fischer (GBR) maakt de volgende opmerkingen:
- De idee van het financieren van de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen via het
budget van het armoedebeleid wordt ondersteund. Dit is transparanter en past binnen de
doelstelling van het armoedebeleid.
- Op het gemeentelijk vastgoed dat door derden wordt gehuurd worden zonnepanelen
geplaatst. Wie betaalt deze kosten? Is dat de gemeente of de gebruiker.
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- Welzijn Rijswijk zit zonder jongerenwerkers. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar.
Gevraagd wordt hoe dit kan.
- Pizzeria Casa Nova. In het forum is druk gesproken over de pizzeria nabij het oude
stadhuis. Na de vergadering is gekeken of bij een meerderheid van de raad steun was
voor het handhaven van de pizzeria op de huidige plaats. Die meerderheid is niet
gevonden. Wat rest is dit tot onderwerp te maken van de verkiezingen. Hopelijk zal na de
verkiezingen een meerderheid in de raad gevonden kunnen worden om de pizzeria een
nieuwe toekomst te geven.
- Vergunningen voor bedrijven. Nog steeds is het voor bedrijven een drama om een
vergunning te krijgen. Eerder heeft Beter voor Rijswi jk dit probleem al aangekaart. Nog
steeds bereiken BVR klachten van ondernemers die zeer lang op een vergunning moeten
wachten.
- Veiligheid. In tegenstelling wat wordt beweerd neemt de criminaliteit niet af maar toe. Zeker
onder nieuwkomers ligt de criminaliteitscijfer hoog.
De heer Dolmans (D66) vraagt de burgemeester per interruptie of de bewering van de heer Braam
klopt.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) stelt per interruptie dat de heer Braam bevolkingsgroepen
stigmatiseert.
- Gevraagd wordt wat de consequenties zijn van het uittreden uit de regelingen DSW en
Avalex.
De heer Dolmans (D66) maakt de volgende opmerkingen:
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- Opmerkingen van D66 zijn goed meegenomen door het college. Het laatste jaar moet het
college vol aan de slag.
- De motie van BVR over de gemeenschappelijke regelingen wordt niet gesteund. De raad
kan de handschoen zelf oppakken en een sessie gemeenschappelijke regelingen
beleggen.
- De motie van CDA, PvdA en OR over Woon-zorgconcepten wordt gesteund.
De heer Sterk (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- Graag ziet de VVD de daden van het college vertaald in de begroting.
- De VVD zal het college nadrukkelijk volgen in zijn aanpak van Avalex.
- Personeelsbeleid. Nadrukkelijk wordt gevraagd om het ambtelijk apparaat op kwaliteit te
versterken. Dat mag ook wat kosten. Niet moet steeds terug gevallen worden op externe
inhuur. Ingezet moet worden op strategisch personeelsmanagement.
- Uitstroom bijstand. De VVD heeft de indruk dat het college 1000 bloemen laat bloemen,
maar te weinig resultaten boekt. Laat ambitie blijken door te streven naar het laagste
werkloosheidscijfer van de regio.
- Handhaving. Gevraagd wordt of de gemeente klaar is voor de implementatie van de asowet die per 1 juli van kracht is geworden.
- Economie/acquisitie. Is de afdeling op oorlogssterkte om de ambities ook te kunnen
realiseren. Nu is de kans om voor extra capaciteit te pleiten.
De heer Dolmans (D66) vraagt per interruptie of voor versterking van de afdeling economie de
heer Sterk ook externe inhuur accepteert?
- Geen externe inhuur voor de versterking van de afdeling economie. Inzetten op de lange
termijn met goed gekwalificeerde medewerkers.
- Parkeren. Gevraagd wordt wanneer ondernemers de parkeerapp kunnen gebruiken voor
het aan- en afmelden van hun gasten/klanten.
- Lokale lasten. Ook in absolute termen moeten de Rijswijkse lasten laag blijven. Dit betekent
lage tarieven. Door te kijken waar posten verlaagd kunnen worden, kunnen middelen voor
versterking worden gevonden.
Mevrouw Besteman (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- De fractie van het CDA maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij DSW. Het
college wordt gevraagd de raad nauw aangesloten te houden bij de ontwikkelingen bij
deze organisatie.
- Bij Avalex worden nog zwarte cijfers geschreven, maar de indruk bestaat dat dit
gerealiseerd wordt door hogere lasten en lagere service aan de bewoners.
- Gevraagd wordt inzicht te geven in de financiële situatie van het RijswijksMuseum.
- Gevraagd wordt of het college de motie over de preventieve gezondheidscheck heeft
overgenomen.
- De burgemeester wordt gevraagd de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
rond de investeringsagenda voor de politie.
- Duurzaamheid. Meer maatregelen worden in het najaar verwacht. Gevraagd wordt de raad
hiervan op de hoogte te houden.
- Participatie. Het initiatievenloket wordt niet voldoende geacht voor een sterkere
burgerparticipatie. Daarom wordt de volgende motie ingediend:
MOTIE: Betrek inwoners
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De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 4 juli 2017,
constateert dat,






bewoners meer betrokken willen en dienen te worden bij het bestuur van de stad
slechts een relatief klein deel van de bevolking op dit moment betrokken is bij
besluitvorming;
het aantal bewonersinitiatieven in onze stad laag is;
bewoners die ideeën/initiatieven hebben het lastig kunnen vinden de weg naar de
gemeente te vinden en hulp te krijgen om hun idee/initiatief tot uitvoering te brengen;
een laagdrempelige, simpele en transparante manier om als bewoner een idee/initiatief
onder de aandacht te brengen bij de gemeente en verder te brengen, ontbreekt.
Overweegt dat:
 meer bewonersparticipatie en -initiatieven in onze stad wenselijk is en zijn;
 dit college zelf ook de ambitie heeft om participatie verder te brengen in Rijswijk;
 een idee vanuit bewoners (bottom-up) een grote meerwaarde heeft ten opzichte van
een idee dat top-down wordt gepresenteerd aan bewoners.
Verzoekt het college:
 te verkennen of er elk jaar in iedere wijk een pitch-sessie kan worden georganiseerd
waar bewoners hun ideeën voor hun wijk kunnen presenteren aan wijkgenoten en
aan vertegenwoordigers van de gemeente;
 voor deze pitch-sessie actief bewoners uit te dagen om met ideeën te komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA fractie

Johanna Besteman

De voorzitter geeft aan dat de motie onderdeel vormt van de beraadslaging.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Het college geeft aan nog veel ambitie te hebben voor het komende jaar. Gevraagd wordt
met zichtbare initiatieven te komen. De PvdA kijkt uit naar een pilot voor het aan werk
helpen van de groep 45+ers.
- Gevraagd wordt nadrukkelijk richting kleine sportverenigingen te communiceren dat zij zich
aansluiten bij de ooivaarspas.
- Gevraagd wordt aan te geven hoe het na 3 jaar van monitoring van het armoedebeleid het
daadwerkelijk gesteld is met de armoede in Rijswijk.
- Bij het acquisitiebeleid dient nadrukkelijk maatschappelijk ondernemen als voorwaarden en
aandachtspunt te zijn opgenomen.
De heer Jense (OR) maakt de volgende opmerkingen:
- Blijf als college ook dit laatste jaar ondernemen.
- Zit nadrukkelijk op DSW om de problemen aan te pakken.
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- Gevraagd wordt of de uitlatingen van Groenlinks over de luchtkwaliteit in Rijswijk kloppen.
- Het maaibeleid kan anders. Doe het daarom ook anders zodat de gemeente er netter bij
ligt.
- Zwerfafval. Het is de burger die zwerfafval veroorzaakt. Maak het niet moelijker dan nodig.
Zet 2 personen in die constant de wijken schoon houden.
- De motie over Woon-zorgconcepten is ook van belang voor de doorstroming op de
woningmarkt. De motie is zeker niet overbodig.
- Casa Nova. Alle besluiten over Casa Nova zijn al genomen. Onder de overeenkomst staat
ook de naam van de eigenaar van Casa Nova. Er is dus geen aanleiding om deze zaak
opnieuw inzet te maken van de verkiezingen.
De heer Schutte (SP) maakt de volgende opmerkingen:
- In de rapportage veiligheid staat dat het percentage straatroven met 16% is gestegen ten
opzichte van 2015. Alle andere veiligheidsindicatoren hebben zich positief ontwikkeld en
zijn omlaag gegaan.
- De SP is voorstander van meer OV/busverbindingen. Verzocht wordt dit door te geven aan
de MRDH.
- Regelvrij budget. Gevraagd wordt hoe dit budget is gebruikt.
- Moties:
o Motie I van de BVR is integraal overgenomen uit Den Helder. Waarom? De motie
wordt niet gesteund.
o Motie II graag wordt de reactie van het college gehoord.
o Motie III dient nog naar gekeken te worden.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) stelt dat Groenlinks uitkijkt naar de uitwerkingen die het college zal
maken op de terreinen van duurzaamheid en verkeer.
Mevrouw Van der Horst (fractie Van der Horst) maakt de volgende opmerkingen:
- Avalex. Nu schrijft het bedrijf nog zwarte cijfers, maar is dat ook nog zo als het service
niveau op het oude Rijswijkse niveau blijft of hoger wordt?
- Wijkagenten. Gevraagd wordt wat de werktijden van de wijkagenten zijn. Zijn deze tijdens
kantooruren in de wijken te vinden of ook daarbuiten. Hoe kan de gemeente zorg dragen
voor meer agenten op straat als het niet over de politie zelf beslissingen kan nemen.
- De indruk bestaat dat ‘verkeersveiligheid’ in Rijswijk is blijven liggen. Meer inzet op dit
dossier is gewenst. Het kan niet zijn dat ambtenaren maatregelen niet uitvoeren en dat de
wethouder vanwege vakantie geen druk hierop uitoefent. Voorkomen moet worden dat er
meer ongelukken plaatsvinden.
Reactie van het college in Tweede termijn
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
- Onderwijs. De gemeente gaat niet over de administratieve lasten van het onderwijs. Daar
kan de gemeente de school en de leerkrachten niet in ontlasten.
- Gemeentefonds. De gemeenten ontvangen een hogere bijdrage uit het gemeentefonds
voor een betering van de dienstverlening. De budgeten worden bekeken naar aanleiding
van de aangevraagde uitbreidingen.
- Rioolheffing/afvalstoffen. Het college komt met een voorstel ten aanzien van de heffingen.
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- DSW. Het college is zeer alert op de ontwikkelingen binnen de DSW. Het college zal de
raad steeds meenemen bij de ontwikkelingen. Centraal staat de zorg voor de werknemers
van DSW.
Wethouder Lugthart reageert als volgt:
- Motie Woon-zorgconcepten. In de motie wordt het college opgeroepen om een
raadsvoorstel over het onderwerp aan de raad voor te leggen. Het betreft echter een
bevoegdheid van het college. Het gaat om uitvoering. Verzocht wordt daarom de tekst van
de motie aan te passen en niet om een raadsvoorstel te vragen maar om informatie over
de uitvoering.
- Pilot 45+ aan de slag. De toezegging wordt gedaan om voor de groep 45+ een pilot om hen
aan het werk te krijgen. Dit zal nog uitgewerkt moeten worden. Als dat is gedaan zal de
raad hierover verder worden geïnformeerd.
- Armoede monitor. Toegezegd wordt dat de armoede monitor aan de raad zal worden
gezonden.
- Ooievaarspas. Toegezegd wordt dat de communicatie richting verenigingen om aan te
sluiten versterkt zal worden.
- VVD kritiek op projecten. De gemeente organiseert geen neptrajecten of vrolijke
probeersels. Gemeente organiseert enkel trajecten voor het begeleiden naar werk.
Wethouder Van der Meij reageert als volgt:
- De ruimte wordt integraler bekeken. Gezocht wordt naar een evenwicht tussen meerdere
belangen (milieu, economie, duurzaamheid e.d.). Belangrijk gebieden voor
herontwikkeling/transformatie in Rijswijk zijn o.a. de as Station- Bogaardgebied.
- Afvalheffing. Bij de begroting zal gekeken worden op welke wijze de voorstellen uit de raad
vertaald kunnen worden.
- Avalex. Het uitgangspunt voor Avalex is dat het service niveau in Rijswijk gelijk blijft.
- Zwerfafval. Belangrijke bron van zwerfafval is het ongeoorloofd plaatsen van grofvuil aan
de straat. Hierop zal meer ingezet moeten worden gepleegd. Hoe dit precies het beste kan
worden aangepakt zal worden bekeken.
- De motie over Woon-zorgconcepten kan via een informatiebrief worden uitgevoerd.
Wethouder Van Hemert reageert als volgt:
- Op de vraag van de VVD of de afdeling op oorlogssterkte is moet negatief geantwoord
worden.
- De parkeerapp voor ondernemers is nog in ontwikkeling. De gemeente is nog met de
ondernemers in gesprek om het makkelijker in gebruik te maken.
- Maatschappelijk ondernemen is veelvuldig onderwerp van gesprek in de contacten met
ondernemers. Uiteindelijk is het evenwel van belang dat een bedrijf zich vestigt in Rijswijk.
- Openbaar vervoer. Regionaal worden de middelen voor het OV verdeeld. Rijswijk gaat voor
een goede OV-verbinding, maar dat kan niet op de korte termijn.
- Parkeren. Onderhandelen met Q-park vergt een lange adem. Hierop zal later terug worden
gekomen.
- Verkeersveiligheid. De gemeente en de wethouder zal zeer begaan met de
verkeersveiligheid in de stad. Maatregelen worden getroffen na goede bestudering en
advisering door experts. De suggestie dat de wethouder verkeersveiligheid laat liggen is
ver bezijden de waarheid.
Wethouder Borsboom reageert als volgt:
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- Het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, zoals de Schouwburg, is voor
kosten van de gemeente. De baten komen ten gunste van de huurder.
De heer Fischer (GBR) stelt dat dan eigenlijk sprake is van een dubbele subsidie. Gevraagd wordt
of de subsidie dan wordt gekort.
- Geantwoord wordt dat hiernaar zal worden gekeken.
- De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zullen frequenter met de raad gedeeld
worden. Hierbij zal ook een analyse worden toegevoegd.
- RijswijksMuseum. Het inzicht in het budget van het museum kent de raad. Dat is het
subsidiebedrag.
- De motie over burgerparticipatie wilt het college overnemen.
De heer Dolmans (D66) stelt voor deze motie aan te houden en te betrekken bij de bespreking
van het rekenkamerrapport over Burgerparticipatie.
Mevrouw Besteman (CDA) geeft aan zich te kunnen vinden in de suggestie van de heer Dolmans
en trekt de motie in.
- Regelvrije budget. Het regelvrije budget is niet uitgegeven omdat het niet mogelijk bleek
geld uit te geven zonder regels.
De burgemeester reageert als volgt:
- Veiligheid. Het beeld voor Rijswijk is niet slecht. Gesteld wordt dat het verstandig is
voorzichtig met de beeldvorming rond veiligheid om te gaan.
- Vertaling Aso-wet. De model verordening van de VNG over de aanpassing van de APV nav
deze wet is gereed. Na de zomer kan een raadsvoorstel door de raad worden behandeld.
- Wijkagenten. Wijkagenten werken niet volgens kantooruren met hebben een roulerend
schema dat de gehele dag dekt. De gemeenten kunnen niet zelf politie-agenten
aanstellen. Deze taak is regionaal belegd.
De voorzitter constateert dat de voorstellen afdoende besproken zijn en gaat over tot stemming.
Allereerst worden de moties in stemming gebracht.
Motie I Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen ingediend door Beter voor
Rijswijk
De heer Braam (BVR) geeft aan de motie in te trekken.
De voorzitter concludeert dat de motie niet langer deel uit maakt van de besprekingen.
Motie II Tijd voor innovatieve woon-zorgconcepten voor senioren ingediend door het CDA,
PvdA en OR
Mevrouw Besteman (CDA) geeft aan dat de motie geamendeerd wordt. De term raadsvoorstel
wordt vervangen door Informatiebrief.
De voorzitter geeft aan dat het college de motie overneemt.
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Mevrouw Besteman (CDA) geeft aan de motie, nu deze is overgenomen door het college, in te
trekken.
De voorzitter concludeert dat de motie niet langer deel uit maakt van de besprekingen.
Motie III Zorg voor ouderen ingediend door het CDA
De voorzitter geeft aan dat het college de motie overneemt.
Mevrouw Besteman (CDA) geeft aan de motie, nu deze is overgenomen door het college, in te
trekken.
Motie IV Betrek inwoners ingediend door het CDA
Mevrouw Besteman geeft aan de motie in te trekken en aan de orde te laten komen bij de
behandeling van het rekenkamerrapport over Burgerparticipatie.
De voorzitter concludeert dat de motie niet langer deel uit maakt van de besprekingen.
Stemming over de voorstellen:
RAADSVOORSTEL Jaarstukken 2016 en besteding van het jaarrekeningresultaat 2016
DE RAAD BESLUIT UNANIEM:
1.
2.
3.

De jaarstukken 2016 vast te stellen;.
Een bedrag van € 1.812.225,- toe te voegen aan de algemene reserve.
De begrotingswijziging 2017 nr 900 vast te stellen.

RAADSVOORSTEL 1E Halfjaarsrapportage en kadernota
DE RAAD BESLUIT UNANIEM:

1. de 1e halfjaarrapportage 2017 vast te stellen;
2. de kadernota 2018 vast te stellen;
3. de wijziging no. 1 van de programmabegroting 2017 vast te stellen;
4. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
-

Voorbereidingskrediet definitief ontwerp
Stadhuislocatie
Het verhogen van het krediet

Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
-

U
€ 1.146.500
Multifunctionele bedrijfswagen met veegopbouw
U
€
75.000
Mobiel matrixbord
U
€
30.000
Aanleg fietsstraat Jaagpad/Huis te Hoornkade
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Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
meubilair Kronenburgh
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
’t Haantje (Parkrijk)
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet

U
€
335.000
Frans Halskade
U
€
30.000
Aanleg voetpad Van Rijnweg
U
€
96.540
Vervanging verkeersregelinstallaties
U
€
20.290
I
€
20.290
Ledschermen
U
€
50.000
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en
U
€
35.620
Brede School Rembrandtkwartier
U
€
493.530
I
€
493.530
Voorbereidingskrediet Brede School
U
€
730.000
Park Hofrust
U
€
75.000
I
€
75.000
Vervanging hekwerken
U
€
15.000

1. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:
onttrekking aan de reserve

Duurzaamheid
U
€

50.000

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Verslag ongewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van
4 juli 2017

M.J. Bezuijen, voorzitter.

J.A. Massaar, griffier.
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