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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. En meldt de berichten van verhindering van de leden Van Enter en Van
der Horst.
Herdenking van oud raadslid Theo Stokman (CDA). De raad herdenkt het oud raadslid. Hij overleed op 7 juli
jl. op de leeftijd van 92 jaar. De heer Stokman was meerdere jaren lid van de raad voor het CDA. De raad
neemt 2 minuten stilte in acht.
Aanbieding rapport “Over de toegang tot het sociaal domein” door de voorzitter van de Rekenkamer, Peter
Castenmiller aan de voorzitter van de raad. De conclusie van het rapport is dat de wijkteams vanaf de start
goed hebben gefunctioneerd. Echter door de vele veranderingen in de zorg blijft het van groot belang dat
college en raad actief betrokken blijven.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 7, DE HEER VAN DAM. BIJ
EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER MATEMAN
(VOORZITTER) EN ALS LEDEN MEVROUW VAN BATENBURG EN DE HEER BOLTE.
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2. Spreekrecht burgers
Geen sprekers hebben zich aangemeld.
3. Vaststelling van de agenda.
De heer Van Dam (GBR) verzoekt agendapunt 13 Raadsvoorstel vaststelling Archiefverordening
2016 (16 029) als akkoordstuk te agenderen in plaats van een bespreekstuk. De openstaande
vragen zijn inmiddels schriftelijk beantwoord.
Mevrouw Hagenaars (PvdA) stelt dat enige vragen over dit onderwerp nog open staan. Verzocht
wordt de agendering te handhaven.
De voorzitter stelt voor de agenda niet te wijzigen.
DE AGENDA WORDT ONGEWIJZIGD DOOR DE RAAD VASTGESTELD.
4. Beëdiging en installatie benoemd verklaar lid
Alvorens over te gaan tot de beëdiging, neemt de voorzitter afscheid van mevrouw T. Tangel als
raadslid.
De voorzitter schorst de vergadering zodat de Stemcommissie de geloofsbrieven van de heer N.
de Haaij kan controleren.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de
stemcommissie.
De voorzitter van het stembureau, de heer Mateman, verklaard dat de geloofsbrief en bescheiden
van de kieswet van de heer De Haaij in orde zijn bevonden en dat de heer De Haaij toegelaten kan
worden tot de raad.
De heer De Haaij (VVD) legt de eed af en wordt geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad.
5. Vragen van de raad
Mevrouw Van Nunen (PvdA) stelt de volgende vraag: De verantwoording de restant gelden ANBO
Rijswijk door ANBO landelijk. Gevraagd wordt of het restant van de gelden, ad € 18.000,-, ten
goede is gekomen aan activiteiten voor ouderen in Rijswijk en zo niet of deze gelden, voorkomend
uit gemeentelijke subsidies, wordt teruggevorderd. De wethouder wordt gevraagd hierover te
rapporteren.
Wethouder Lugthart antwoordt dat de ANBO de subsidie over 2016 heeft teruggestort. Het bedrag
dat resteert is circa € 13.000,-. Het is onduidelijk of de oorsprong van dit bedrag uit gemeentelijke
subsidie komt. De ANBO moet dit nog specificeren. Het is niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren.
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De heer Kruger (BVR) stelt de volgende vraag: Dit jaar is unaniem door de Gemeenteraad
besloten om voor de komende jaren de zendvergunning opnieuw aan de Stichting Omroep Rijswijk
te gunnen. Na het besluit van de Raad is er door de gemeente aan het programmabeleidbepalend
orgaan (PBO) gevraagd om hun deelname schriftelijk te bevestigen. Aan dit verzoek is inmiddels
voldaan.
De vragen van Beter voor Rijswijk zijn:
Nu men individueel de deelname aan de PBO schriftelijk moest bevestigen, waar komt dan het
wantrouwen vandaan en wat betekent dit? Een door het bestuur verstrekte opgave van de leden
van de PBO moet toch voldoende zijn?
Heeft dit geleid tot een andere zienswijze van het College, zo ja, welke?
Waarom is de zendvergunning nog niet verleend, en wat betekent dit voor de Stichting Omroep
Rijswijk?
Wethouder Borsboom antwoordt als volgt:
- Het commissariaat voor de media heeft gevraagd om een nieuwe besluit door de raad te
laten nemen omdat een organisatie geen lid wilde zijn van het PBO. Omdat de situatie
feitelijk niet is gewijzigd wil de wethouder aan het commissariaat, via een zienswijze door
de raad, aangeven dat de eerdere gunning aan Omroep Rijswijk voldoende is onderbouwd
en geen nieuw besluit van de raad vergt.
AKKOORDSTUKKEN
6. Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 2
gymnastieklokalen Rijswijks Lyceum (16 030)

De gemeenteraad besluit unaniem om:
1. Voor de vervangende nieuwbouw van de twee gymnastieklokalen bij het Rijswijks
Lyceum een aanvullend krediet van € 190.000,00 beschikbaar te stellen voor de
locatie gebonden kosten;
2. De financiële gevolgen mee te nemen in de tweede halfjaarrapportage;
3. De brief aan het bestuur van VO Haaglanden vast te stellen en te versturen.
7. Raadsvoorstel de coördinatieregeling (art. 3:30 Wet RO) van toepassing te verklaren
voor de benodigde vergunningen en besluiten i.h.k.v. de herontwikkeling c.q.
transformatie van ‘’In de Bogaard en omgeving’’(16-031)
De gemeenteraad besluit unaniem om:
1. de herontwikkeling c.q. transformatie van “In de Bogaard” en omgeving zoals aangeduid op
onderstaand kaartbeeld, aan te wijzen als geval waarin, ter verwezenlijking van het
gemeentelijk ruimtelijk beleid, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, de
voorbereiding en bekendmaking van te nemen besluiten in zake:
a) een bestemmingsplan,
b) een uitwerking van een bestemmingsplan,
c) een wijziging van een bestemmingsplan,
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d) omgevingsvergunningen,
e) al dan niet met aan onder a. t/m d. gerelateerde vergunningen, besluiten, afwijkingen en
ontheffingen,
kunnen worden gecoördineerd;

2. en tevens dat door of namens het college van burgemeester en wethouders per te nemen
besluit of groep van besluiten wordt besloten of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van
de door dit besluit ontstane mogelijkheid om de voorbereiding en bekendmaking van de in
lid 1 genoemde gevallen op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening te
coördineren.
8. Raadsvoorstel Onttrekking aan de openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan
Rodenburgpad(16-033)
De gemeenteraad besluit unaniem om:
Een gedeelte van de Ockenburger Tientweg en een gedeelte van het Jan Rodenburgpad aan de
openbaarheid te onttrekken. De betreffende weggedeelten zijn gemarkeerd in de bij dit besluit
behorende tekening met kenmerk 16.021589.
BESPREEKSTUKKEN
9. Vaststelling zienswijzen
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Zienswijze Treasury statuut en twee separate voorstellen
Zienswijze Regionaal investeringsprogramma

Mevrouw Besteman (CDA) verzoekt het belang van goed OV naar RijswijkBuiten nadrukkelijk mee te
nemen richting de MRDH.
De voorzitter geeft aan dat de opmerking is genoteerd.
DE ZIENSWIJZEN WORDEN VASTGESTELD.
10. Vaststelling verslag raadsvergadering van 5 juli 2016
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
11. Afhandeling ingekomen stukken
-

Op verzoek van de fractie GBR wordt RA 16 065 Blijvers-lening geagendeerd voor het volgende
forum.
Op verzoek van de fractie GBR wordt IB 16 081 Indeling streekomroepen geagendeerd voor het
volgende forum.
Op verzoek van de fractie GBR wordt IB 16 86 Gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten aankoop
kwekerij Sionsgaerde geagendeerd voor het volgende forum.
Op verzoek van de fractie PvdA wordt IB 16 82 Startnotitie Huis van de Stad geagendeerd voor het
volgende forum.
Op verzoek van de fractie PvdA wordt IB 16 080 Vaststelling visie horeca en uitvoeringskader
terrassen In de Bogaard en nadere uitwerking terrassen deelgebied bomenplein geagendeerd voor het
volgende forum.
Op verzoek van de fractie PvdA wordt RA 16 070 Haalbaarheidsstudie Herontwikkeling HBGlocatie en Omgevingsconsultatie geagendeerd voor het volgende forum.
Op verzoek van de fractie BVR wordt de afhandeling van RA 16 073 Verzoek compensatie
noodzakelijke kosten voor de spelers en ouders van teams gewijzigd naar B (reactie van het college
met afschrift aan de raad).

Raad is akkoord met de gewijzigde afdoening.
12. Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk 2030 (16-028)
De voorzitter verzoekt de raadsleden te reageren op het voorliggende voorstel.
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- Complimenten voor het gevoerde traject om tot deze visie te komen. Had mooi geweest als meer
burgers hadden mee gedaan.
- Gemist worden de onderwerpen sport en veiligheid in de visie.
- Gesteld wordt dat werkgelegenheid de stad zal verlaten en dat de binding tussen groepen in Rijswijk
niet versterkt wordt. Detailhandel is zichtbaar achteruit gegaan.
- Graag wordt ingezet op eenheid in de sterk. Verschillen worden geaccentueerd in de visie.
- Burgers moeten inburgeren volgens de normen van dit land.
- De visie bestaat niet uit een visie maar vier. Dat is veel te ruim. Het gaat te ver om deze visie vast te
stellen. Vrijbrief om te kiezen wat het college passend vindt.
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Gevraagd wordt aan te geven welke weg het college op wilt.

De heer Schutte (SP) maakt de volgende opmerkingen:
- Het is een optimistische visie met veel ambitie.
- Het ingediende amendement van Groenlinks wordt gesteund. Sociaal zwakkeren hebben recht op een
volwaardige positie in Rijswijk.
- Het amendement van de PvdA over het sociaal domein past in die van Groenlinks en zal daarom niet
worden gesteund.
- Het amendement van de PvdA over de sociale woningbouw zal niet worden gesteund omdat het
ervanuit gaat dat het maakbaar is. Voor de SP is het vooral belangrijk dat er voldoende goedkope
huurwoningen beschikbaar zijn. De SP daagt de wethouder voortdurend uit zorg te dragen voor
energieneutrale sociale woningen. De doelstelling voor 2030 uit de visie is in de ogen van de SP een
korte termijn doelstelling die aansluit op de wensen van de SP.
De heer de Graaf (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Complimenten voor de aanpak en het betrekken van veel mensen. Ergens loopt het toch
niet goed, gezien de geringe aandacht van de burgers in deze fase van het proces.
- Neem het rapport zoals het is, maar er is geen eenduidige visie voor de stad. Het is een
mix uit de vier scenario’s.
- Neem het rapport zoals het is. Stel geen amendementen vast. Nu worden geen besluiten
genomen, die komen bij de uitwerking.
- Jammer dat geen doelstellingen uit de gemeente zijn gesteld. Bijvoorbeeld qua
bouwvolume en OV.
- De gemeente creëert geen banen, trekt zelf geen internationals aan en bouwen zelf geen
huizen. In de visie klinkt het tegenovergestelde. Gevraagd wat de gemeente kan doen aan
verloedering e.d.
- Zet RijswijkBuiten sterker naar. Daar wordt nog jaren gebouwd.
- Gevraagd wordt wat de regio Rijswijk kan bieden.
- Parkeren. Gevraagd wordt hoe dit zich zal ontwikkelen.
- Gevraagd wordt het komende jaar het ouderenbeleid en de wijze waarop de stad dient te
reageren op de vergrijzing te agenderen.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- De gemeente Westland is onlangs tot meest sociale gemeente van Nederland uitgeroepen.
De wethouder sociale zaken gaf aan de gemeente steeds socialer te willen maken. De visie
Rijswijk 2030 zou deze uitspraak ook moeten uitdragen.
- De visie geeft goed aan wat de stedelijke kracht van de stad is. Op het sociale vlak zijn de
ambities mager. De rol van de gemeente is vooral faciliterend, als beursvloermakelaar. Dat
vindt de PvdA volstrekt onvoldoende. Voor de zwakkeren is een overheid nodig die
verantwoordelijkheid neemt.
- De visie zegt niets over een ambitie voor het verkleinen van de tegenstellingen, het
verminderen van de armoede. Sociale vraagstukken zijn de uitdaging voor de komende
jaren.
- Vermoeden bestaat dat groepen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, niet zijn gehoord.
- Juist om in de visie ook ruimte te geven aan de sociaal zwakkeren uit Rijswijk en hen actief
te helpen bij heractivering worden 2 amendementen ingediend:
o Amendement 1 Sociale woningbouw
De gemeenteraad van Rijswijk bijeen op 27 september 2016,
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Betreft: Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk
Motivering:
In de Stadsvisie staat benoemd dat de verouderde woningen in de naoorlogse
wijken uit de jaren 50 en 60 fasegewijs plaats maken voor nieuwbouw of duurzaam
gerenoveerde woningen. De betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen
kan daardoor onder druk komen te staan. Het streven is echter ook het opbouwen
van een evenwichtige bevolking, onder andere qua inkomensniveaus. Om te
voorkomen dat dit uitgangspunt een holle frase is, wordt voorgesteld de huidige
verhouding tussen sociale woningbouw en overige woningbouw (ten minste) te
handhaven.
De PvdA-fractie stelt voor met betrekking tot het raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk
de 1e bullet onder pijler 2 “Groene buitenplaats voor stedelijk wonen” (hoofdstuk 5)
te wijzigen als volgt:
•
Opbouwen van een evenwichtige bevolking in leeftijden, achtergronden en
inkomensniveaus door de realisatie van verschillende woonmilieus waarbij de
huidige procentuele verhouding tussen sociale woningbouw en andere woningbouw
gehandhaafd blijft.
-

Amendement 2 Actiefbeleid voor inwoners die minder betrokken zijn
De gemeenteraad van Rijswijk bijeen op 27 september 2016,
Betreft: Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk
Motivatie:
De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat het lokale bestuur actief beleid voert dat
gericht is op inwoners die door omstandigheden minder betrokken zijn geraakt bij
de samenleving en zelfstandig minder goed de kansen kunnen pakken. Zij
verdienen steun en moeten kunnen rekenen op een overheid die hen beschermt.
Het uitgangspunt dient te zijn dat iedereen, met ondersteuning waar nodig, naar
vermogen kan meedoen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Iedereen
verdient het om erbij te horen. Samen maken wij de stad!
De PvdA-fractie wil het volgende amendement indienen met betrekking tot het
raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk onder pijler 1: Betrokken inwoners pakken kansen
(hoofdstuk 4)
Toevoegen op pag. 13 in figuur 1: Belangrijkste keuzes Sociaal Domein en
Samenleving
(nieuw toe te voegen bullet):
•
Het bestuur/lokale overheid neemt haar verantwoordelijkheid en vergroot
door actief beleid de kansen voor kwetsbare Rijswijkse inwoners op de
arbeidsmarkt. Tevens neemt zij maatregelen om inwoners, die om diverse redenen
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(tijdelijk) de regie over hun leven zijn kwijtgeraakt, kansen te bieden om in welke
vorm dan ook te kunnen meedoen in de samenleving.
- Afgesloten wordt met de opmerking dat het mooi was geweest indien de visie was
geëindigd met de opmerkingen dat het college hard werkt aan het socialer maken van
Rijswijk in 2030.
De heer De Haaij (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De analyses en uitgangspunten van de visie worden grotendeels gesteund. De overheid als
regisseur en facilitator.
- Rijswijk is een sterke stad in de regio. In de visie dienen duidelijke contouren voor de
toekomst van de Plaspoelpolder te worden geschetst. Het zijn de ondernemers die banen
creëren en niet de overheid. Wees daarom terughoudend met transformatie naar wonen.
Voorgesteld wordt een ambassadeur voor de Plaspoelpolder aan te stellen.
- De mondiale crises hebben invloed op Rijswijk. De VVD wijst nadrukkelijk op het belang
van veiligheid in de visie. Gevraagd wordt duidelijke lijn aan te geven.
- Winkelcentra. In de visie worden 2 centra benoemd. Gevraagd wordt om het ondernemen
voor winkeliers buiten deze centra niet onmogelijk te maken. Gevraagd wordt om In de
Bogaard een impuls te geven zodat het aantrekkelijker voor bezoekers wordt. De Bogaard
met samen met het stadhuis een aantrekkelijke as vormen naar RijswijkBuiten.
- Duurzaamheid. De ontwikkelingen gaan snel. Gesteld wordt dat elektrisch rijden per 2030
achterhaald zal zijn. Voorgesteld wordt om met marktpartijen op te trekken.
- Luchtkwaliteit. Verzocht wordt een onafhankelijk partij onderzoek te laten doen naar de
luchtkwaliteit in Rijswijk.
- Amendementen. De amendementen van de PvdA worden inhoudelijk niet gesteund. De
amendement van Groenlinks wordt door bestaande nota’s onnodig geacht.
De heer Van Dijk (Groenlinks) maakt de volgende opmerkingen:
- Complimenten voor het opstellen en het proces van het opstellen van de visie.
- Het sociaal domein verdient extra aandacht voor een groep inwoners die niet in staat zijn
de kansen te pakken die hen worden geboden. Deze groep heeft blijvende ondersteuning
nodig. Deze groep heeft recht op een plek in deze visie.
- Hiervoor wordt een amendement ingediend:
Amendement
Vergadering d.d. 27 september 2016
Betreft: Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk
De fractie van GroenLinks Rijswijk wenst het volgende amendement in te dienen met
betrekking tot het hierboven genoemde voorstel.
1e wijziging:
Voorgesteld wordt om op pagina 12 in de paragraaf met de titel: Bewoners kunnen hun
eigen inkomen organiseren de volgende tekst op te nemen (waarbij de cursief gedrukte
tekst de wijziging is ten opzichte van de in het oorspronkelijke voorstel opgenomen tekst):
De gemeente ondersteunt bewoners met lage inkomens, en helpt hen hun leven zelf te
organiseren en onafhankelijk te worden van directe zorg en uitkeringen. De gemeente
tracht door preventieve maatregelen te voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties
geraken. Ook ondersteunt de gemeente woningcorporaties en winkeliersverenigingen en
ondernemers bij het vergroten van het welzijn van de inwoners en bij het onafhankelijk
worden van directe zorg en uitkeringen. De gemeente stimuleert initiatieven voor
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ruilwinkels, gezamenlijke moestuinen, en verbanden als energiecoöperaties en
bewonersbedrijven.
2e wijziging:
Voorgesteld wordt om op pagina 13 in figuur 1 met de titel: Belangrijkste Keuzes Sociaal
domein en Samenleving de volgende tekst op te nemen (waarbij de cursief gedrukte tekst
de wijziging is ten opzichte van de in het oorspronkelijke voorstel opgenomen tekst):
De belangrijkste keuzes voor Rijswijk op het gebied van sociaal domein en samenleving
• Uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en inzet van eigen kracht
• Inzetten op initiatieven die sociale cohesie en gezondheid bevorderen
• Sociaal beleid richt zich op innovatieve manieren waarop inwoners zich organiseren
• De gemeente ondersteunt mensen met een laag inkomen in het zelf organiseren van hun
leven en rondkomen door faciliteren deeleconomie en verhogen solidariteit van inwoners
onderling
• (Informele) zorg en maatschappelijke ondersteuning wordt wijkgericht georganiseerd om
mensen zo lang mogelijk in hun eigen kracht te houden
• Er worden initiatieven genomen om begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen te
vergroten
• Voor diegene die niet zelfredzaam kan zijn, is er op zelfredzaamheid en participatie
gerichte ondersteuning en/of passende zorg door algemene of maatwerk-voorzieningen.
Maar ook op andere gebieden (zie volgende hoofdstukken):
• Opbouwen van een evenwichtige bevolking in leeftijden, achtergronden en
inkomensniveaus door de realisatie van woonmilieus
• Scheidingen tussen wijken worden doorbroken door meer verbindingen
• Eenzijdige wijken veranderen door bouwen andere woningtypen
• Openbare ruimtes worden aantrekkelijker ingericht met ruimte voor verblijven en
ontmoeten
• Stimuleren van werkgelegenheid
De tekst van de voorgestelde wijzigingen is ontleend aan de Kadernota Sociaal Domein
(pagina 6, onder A, ‘Uitgangspunten voor inwoners en hun ondersteuningsbehoefte’, de
punten 2 en 7. De fractie van GroenLinks vindt het essentieel dat in een belangrijk
document als de Stadsvisie Rijswijk duidelijk naar voren komt dat voor inwoners voor wie
de zelfredzaamheid niet (volledig) haalbaar blijkt te zijn, passende voorzieningen worden
geboden.
- Dit onderwerp verdiend alle aandacht van de gemeente. Het amendement van de PvdA
over het sociaal domein vult dit amendement aan en wordt dan ook gesteund. Het
amendement van de PvdA over de sociale woningbouw dat verzoekt de percentuele
verhouding vast te leggen gaat in het kader van de visie te ver en wordt daarom niet
gesteund.
De heer Dolmans (D66) maakt de volgende opmerkingen:
- Complimenten voor het hele proces. De visie wordt gesteund omdat het stuk tot
doordenken en nadenken aanzet. Het stuk moet gebruikt worden om toekomstige keuzes
robuust te maken.
- De amendementen van Groenlinks zijn sympathiek, maar onnodig omdat het al is verwoord
in de kadernota Sociaal Domein.
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- De amendementen van de PvdA worden inhoudelijk niet gesteund, maar hoeft in de visie
ook niet zo concreet worden opgenomen.
- Verschillen worden gewaardeerd. Zet aan tot creativiteit. Pluriformiteit in de gemeente
wordt gezien als een kracht.
De heer Fischer (GBR) maakt de volgende opmerkingen:
- GBR is verheugd over de totstandkoming van de visie. Burgers, instellingen en bedrijven
zijn nadrukkelijk uitgenodigd. Er is ook een zeer groot deel van de bewoners niet betrokken.
GBR blijft zich inzetten om de burgerparticipatie te vergroten.
- Aandachtspunten bij de visie: Rijswijk is geen eiland, maar koestert wel zijn
onafhankelijkheid en is praktisch. 1/5 van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Hierin
moeten ook voorzieningen e.d. kunnen worden gerealiseerd.
- Sociale cohensie. Brede scholen spelen een belangrijke rol in het realiseren van sociale
cohesie in de wijk. Daarnaast is ook extra aandacht nodig voor de groeiende groep
ouderen in de gemeente. Ook moeten groepen die al gebonden zijn aan Rijswijk in de
gelegenheid blijven verbonden te blijven, ondanks de aandacht voor nieuwkomers.
- De groei naar 65.000 inwoners moet worden gefaciliteerd, dat staat op gespannen voet met
de gewenste groei. Bij de groei moet hier kritisch naar worden gekeken.
- Aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt in de visie geïllustreerd met glasvezelnetwerk en wifi,
hierbij hoort ook nadrukkelijk het naleven van regels voor de openbare ruimte.
- Vanuit de gemeente moeten de burgers gefaciliteerd worden om de doelstellingen van de
visie te kunnen realiseren.
De heer Jense (OR) maakt de volgende opmerkingen:
- Voorgesteld wordt het stuk vooral te zien als een wensbeeld voor de toekomst. Het is
daarom niet nodig om specifieke zaken te vertalen naar de visie. De amendementen
worden daarom afgeraden.
Reactie van het college in eerste termijn
Burgemeester Bezuijen reageert als volgt:
- Dank voor de complimenten voor het uitgevoerde traject.
- De verleiding is groot om veel zaken in de visie op te nemen. Gekozen is om vanuit 3 pijlers
de visie op te bouwen zoals de inwoners, Instellingen en bedrijven hebben aangeven.
Gaandeweg het traject wordt gekeken naar de veranderende omstandigheden die
aanpassing nodig maken.
- De gemaakte opmerkingen zullen in beleid worden vertaald.
Wethouder Borsboon reageert als volgt:
- Dank voor de complimenten voor het uitgevoerde traject. Er zijn veel doelgroepen bereikt
via nieuwe methoden. Er valt veel te leren.
- De 4 scenario’s vormen een uitwerking van de visie. Hier heeft de raad om gevraagd. Dit is
de eerste stap in het proces dat nog verder zal worden uitgewerkt.
- Duurzaamheid. De generieke doelstellingen van de visie worden gevormd door de
doelstellingen van de duurzaamheidsagenda 2020. Later worden de klimaatdoelstellingen
van het Parijs akkoord vertaald naar Rijswijkse maatregelen.
- De drie pijlers zijn niet statisch. Bij de uitwerkingen wordt het beleid concreter gemaakt.
- Sociaal domein. Juist de kwetsbare groepen hebben de aandacht van de gemeente. Dit
staat genoemd op pagina 11 en 12 van de visie. Het wordt meegenomen in de
pagina 10 van 19
27-2-2017 16:13

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 27 september 2016
om 20.00 uur.
onderliggende beleidsstukken. Preventieve maatregelen hebben de volle aandacht van het
college. Sociale cohesie heeft veel aandacht van het college en neemt hier nu al actie op.
Wethouder Van der Meij reageert als volgt:
- De scenario’s hebben inspiratie geleverd voor de invulling van de fysieke pijler. Keuzes die
gemaakt worden moeten robuust zijn. Het debat moet daarover gevoerd worden.
- Urbanisatie komt op de gemeente af. Rijswijk kan hiervoor de ruimte bieden. RijswijkBuiten
En Eikelenburg bieden hiervoor belangrijke ruimte. Nadere ruimte is nodig door
transformatie. Die wordt gezocht in de randen van de Plaspoelpolder en o.a. het
stationsgebied, de stadsasssen. De groene parken worden gespaard om de grote kwaliteit
ervan te kunnen blijven benutten.
- Economie. De economie verandert naar de nieuwe economie. Er is geen vraag meer naar
grote kantoorcomplexen. Kleiner en meer flexibel is de vraag. Voor de grote incourante
complexen liggen mogelijkheden in transformatie. Voor de Plaspoelpolder geldt dat
uitgangspunt hoogwaardige bedrijfsfuncties worden gestimuleerd. Geen grote geluids- en
stankoverlastgevende industrie zullen in de Plaspoelpolder landen. De visie op de
Plaspoelpolder zal later in het forum worden besproken.
Het PvdA amendement over het percentage sociale woningbouw wordt afgeraden. Dit hoort
meer thuis in de Woonvisie. Het college steunt het handhaven van de huidige percentages
in de wijken niet. Meer variatie is nodig om te kunnen aansluiten op de woningbehoefte.
Tweede termijn
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- Het voorstel spreekt over het vaststellen van de Stadsvisie inclusief de scenario’s. Niet
wordt gevraagd in te stemmen met de drie pijlers. Dit is allemaal te ruim. Voorgesteld wordt
kennis te nemen van de visie en deze niet vast te stellen door de raad.
- Ten aanzien van de amendementen wordt in lijn hiermee voorgesteld deze niet te steunen.
De heer De Graaf (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Naast het feit dat burgers gevraagd worden kansen te pakken, druk het CDA het college op
het hart dat ook bestuurders kansen moeten pakken. Aan de slag is het motto.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Steun wordt uitgesproken voor het amendement van GroenLinks. Het is bevreemdend dat
hierover zoveel discussie is.
- De stip op horizon is een inkleuring van de richting. Waar je wel voor kiest en waarvoor niet.
De heer Dolmans stelt bij interruptie dat een visie pas gebruikt kan worden door de raad indien
deze met scenario’s verrijkt kan bepalen of een besluit robuust, toekomst bestendig is.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) stelt dat de visie een inclusieve benadering uitdrukt. Daar horen ook
de zwakkeren in de samenleving bij. Nu is in de visie het eigen initiatief van inwoners als enige
duidelijk verwoord. Nergens wordt de verantwoordelijkheid van de lokale overheid voor deze groep
benoemd. Het college wijst enkel naar het huidige beleid. Gemist wordt op het sociale domein
gerichte duiding en richting. Het is bevreemdend dat de SP dit sociale pleidooi niet steunt.
De heer De Haaij (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
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Uitgekeken wordt naar het raadsvoorstel over de functiemenging in de Plaspoelpolder, de
toekomstvisie Plaspoelpolder. Gewaakt moet worden om de maakindustrie niet te snel te
verontachtzamen.
Gepleit wordt voor een voortvarende uitwerking van de visie.

De heer Van Dijk (GL) maakt de volgende opmerkingen:
- Een stuk als de stadsvisie dient over het sociaal domein een heldere lijn te verwoorden. Dat
dit al in de kadernota sociaal domein wordt gedaan is geen valide argument. Dit kan
tenslotte voor meerdere onderwerpen worden gezegd en dan zou er nog weinig in de
Stadsvisie overblijven.
- Als hulpbehoevende herken je weinig in de Stadsvisie. Dat is buitengewoon treurig.
- Als de visie als toetsingskader zal dienen dient dit ook een plek te krijgen.
- Iedereen is het met de intentie van het amendement eens, waarom dan dit ook niet
opnemen in de visie.
De heer Fischer (GBR) merkt op:
- Amendement GroenLinks is sympathiek en kan worden opgenomen.
- Amendementen PvdA worden niet gesteund.
Reactie in tweede termijn van het college
Burgemeester Bezuijen reageert als volgt:
- Bij de totstandkoming van de visie is de inbreng van derden leidend geweest. Dit heeft
geresulteerd in de drie pijlers. Het onderwerp veiligheid heeft geen prominente plaats in de
visie omdat dit onderwerp weinig is genoemd.
- Het vaststellen van de visie is nodig om de kracht van het document te bevestigen. Het is
niet van het college of van de raad, maar van iedereen. Met dit stuk willen wij verder gaan
naar de stad.
Wethouder Borsboom reageert als volgt:
- Er is veel sympathie voor het amendement voor GroenLinks. Met deze visie wordt juist
geïllustreerd dat het om de mensen gaat. Daarom is het ook de eerste pijler. Juist voor de
hulpbehoeften/kwetsbaren is ruimte benoemd door de gemeente. Ook deze groep probeert
de gemeente nadrukkelijk te betrekken.
De heer Van Dijk (GL) stelt bij interruptie dat indien het zo belangrijk is dat de hele raad de visie
steunt, het amendement, dat het college als sympathiek benoemd en in lijn is met het bestaand
beleid, door het college wordt aangeraden.
Wethouder Borsboom stelt dat de raad over het amendement gaat.
De heer Van Dijk (GroenLinks) vraagt het college aan te geven of zij het amendement steunt of
niet.
De voorzitter schorst de vergadering voor enige minuten.
De voorzitter heropent de vergadering.
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Wethouder Borsboom meldt mede dat het college sympathiek tegenover het amendement staat en
dat het aan de raad is te besluiten hoe hier mee om te gaan.
Mevrouw Van Nunen vraagt het college of zij ook sympathiek staat tegenover het amendement
van de PvdA over het sociaal domein.
Wethouder Borsboom stelt dat het amendement in lijn is met het huidige beleid en dat het aan de
raad is te bepalen voor welk amendement het kiest.
De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming en vraagt of er stemverklaringen zijn. Als eerste
het amendement van de PvdA over de sociale woningbouw.
Amendement I
De heer Schutte (SP) geeft aan voor voldoende huurwoningen zijn, maar het percentage noemen
vindt de SP lastig en zal daarom niet instemmen met het amendement.
STEMMING
VOOR HET AMENDEMENT STEMMEN DE LEDEN: BOLTE, VAN NUNEN EN HAGENAARS
(ALLEN PVDA)
TEGEN HET AMENDEMENT STEMMEN: LEDEN BRAAM (BVR), BENTVELSEN (BVR),
PAREDES (BVR), KRUGER (BVR), VAN BATENBURG (BVR), SCHUTTE (SP), RIEZEBOS (SP),
SCHUTTE (SP), MATEMAN (CDA), BESTEMAN (CDA), DE GRAAF (CDA), DIJKHUIZEN (OR),
JENSE (OR), SONNEVELDT (GBR), FISCHER (GBR), VAN DAM (GBR), STALLENBERG (D66),
DOLMANS (D66), STORM (D66), KOOPMAN (D66), ALBERTS (GL), VAN DIJK (GL),
HENSKENS (VVD), STERK (VVD) EN DE HAAIJ (VVD).
Het amendement is verworpen.
Amendement II
De heer Dolmans geeft aan het eens te zijn met de strekking van het amendement, maar het niet
te steunen ten gunste van het amendement van Groenlinks.
De heer Braam stelt dat het amendement overbodig is en zal daarom tegen stemmen.
STEMMING
VOOR HET AMENDEMENT STEMMEN DE LEDEN: BOLTE, VAN NUNEN EN HAGENAARS
(ALLEN PVDA), ALBERTS (GL) EN VAN DIJK (GL).
TEGEN HET AMENDEMENT STEMMEN: LEDEN BRAAM (BVR), BENTVELSEN (BVR),
PAREDES (BVR), KRUGER (BVR), VAN BATENBURG (BVR), SCHUTTE (SP), RIEZEBOS (SP),
SCHUTTE (SP), MATEMAN (CDA), BESTEMAN (CDA), DE GRAAF (CDA), DIJKHUIZEN (OR),
JENSE (OR), SONNEVELDT (GBR), FISCHER (GBR), VAN DAM (GBR), STALLENBERG (D66),
DOLMANS (D66), STORM (D66), KOOPMAN (D66), HENSKENS (VVD), STERK (VVD) EN DE
HAAIJ (VVD).
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Het amendement is verworpen.
Amendement III
De heer Braam stelt dat het een overbodig amendement is en zal daarom tegen stemmen.
De heer Dolmans stelt dat het amendement niet strikt nodig is, maar dat het argument van de heer
Van Dijk dat ook de mensen die niet in staat zijn hun kansen te pakken zich in de visie moeten
kunnen herkennen, is na lange overwegingen besloten het amendement te steunen.
De heer Sterk stelt dat het amendement niet nodig is en zal het daarom niet steunen.
STEMMING
VOOR HET AMENDEMENT STEMMEN DE LEDEN: SCHUTTE (SP), RIEZEBOS (SP), BOLTE,
VAN NUNEN EN HAGENAARS (ALLEN PVDA), FISCHER (GBR), VAN DAM (GBR),
STALLENBERG (D66), DOLMANS (D66), STORM (D66), KOOPMAN (D66), ALBERTS (GL) EN
VAN DIJK (GL).
TEGEN HET AMENDEMENT STEMMEN: LEDEN BRAAM (BVR), BENTVELSEN (BVR),
PAREDES (BVR), KRUGER (BVR), VAN BATENBURG (BVR), MATEMAN (CDA), BESTEMAN
(CDA), DE GRAAF (CDA), DIJKHUIZEN (OR), JENSE (OR), SONNEVELDT (GBR) , HENSKENS
(VVD), STERK (VVD) EN DE HAAIJ (VVD).
Het amendement is met 14 tegen 13 voor verworpen.
De heer Van Dijk verzoekt om een schorsing van 5 minuten.
STEMMING
De heer Braam (BVR) stelt dat ingestemd kan worden met het reactiedocument. De visie gaat de
fractie veel te ver ten aanzien van de scenario’s. Wel wordt het college opgeroepen de drie pijler
verder uit te werken.
De heer Van Dijk (GL) stelt dat de tekst van het amendement essentieel is. Nu dit niet wordt
overgenomen in de visie zal de fractie van Groenlinks tegen stemmen.
De heer Mateman (CDA) stelt dat het college afwijkt van de algemene lijn om geen
amendementen te steunen. Het CDA zal voor de visie stemmen.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) stelt dat door het niet opnemen van de amendementen over de
kwetsbare groepen in de samenleving in de visie, de PvdA fractie niet zal instemmen met de
stadsvisie.
VOOR HET VOORSTEL STEMMEN DE LEDEN: SCHUTTE (SP), RIEZEBOS (SP),),
SONNEVELDT (GBR), FISCHER (GBR), VAN DAM (GBR), STALLENBERG (D66), DOLMANS
(D66), STORM (D66), KOOPMAN (D66), MATEMAN (CDA), BESTEMAN (CDA), DE GRAAF
(CDA), DIJKHUIZEN (OR), JENSE (OR), , HENSKENS (VVD), STERK (VVD) EN DE HAAIJ
(VVD).
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TEGEN HET VOOSTELLEN STEMMEN DE LEDEN: BOLTE (PVDA), VAN NUNEN (PVDA),
HAGENAARS (PVDA), ALBERTS (GL) EN VAN DIJK (GL).
DE RAAD BESLUIT ALDUS:
1.
2.

kennis te nemen van het reactiedocument
de Stadsvisie Rijswijk2030: “Samen maken we de stad” vast te stellen

13. Raadsvoorstel Archiefverordening 2016 (16 029)
Mevrouw Hagenaars geeft aan dat bespreking voor de PvdA fractie niet meer nodig is omdat de
antwoorden op de gestelde vragen zijn gegeven.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
STEMMING
DE RAAD BESLUIT UNANIEM DE ARCHIEFVERORDENING 2016 VAST TE STELLEN.

14. Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) (no. 16 032)
De heer Bolte (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Inhoudelijk kan ingestemt worden met het voorstel. Wat overblijft is een vraag over de
financiën. De kostenstijging die in het vorige plan was voorzien kan deels worden verlaagd
en de veegkosten en de BTW worden toegerekend aan het tarief. Daarmee wordt het
uiteindelijke tarief 198 EUR. Het toerekenen van kosten wordt gesteund, maar dit heeft wel
tot gevolg dat de kosten (950.000 EUR) niet meer worden bekostigd uit de algemene lasten.
- De inwoners moeten gecompenseerd worden via de OZB. Dit zal bij de begroting terug
moeten komen. Gevraagd wordt aan te geven wat met de verschuiving van middelen wordt
gedaan. Resulteert dit in een lagere OZB of bijvoorbeeld meer lantarenpalen.
De heer Sterk (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De VVD is niet blij met de voorgestelde lastenverzwaring met 950.00 EUR.
- Het voorstel is voorbeeld van Tijdens de wedstrijd het veranderen van de regels.
- Destijds waren de rioollasten fors verhoogd om binnen 10 jaar het riool te vervangen.
- De VVD heeft destijds gevraagd of bij lager uitvallende kosten de burger deze terug krijgt.
Dat werd door de wethouder toegezegd. Steeds heeft de VVD gevraagd hoe de kosten
uitvielen.
- Volgens de regels van het eerdere voorstel zouden de kosten nu gaan uitkomen op 145
EUR in plaats van 211 EUR. Het college veranderd de regels en rekent nu ook de BTW en
veegkosten toe aan de rioolkosten. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En rekent
50% van de veegkosten toe aan de rioolkosten.
- De gemeente houdt ieder jaar geld over op de begroting. Dus er is ook geen noodzaak om
de lasten te verhogen. Hele andere keuzes zijn ten aanzien van de veegkosten zouden
kunnen worden gemaakt.
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Bezwaar wordt gemaakt tegen de verdekte formuleringen die worden gekozen om deze
lastenverzwaring te beschrijven in het voorstel.
Eerst dient de discussie gevoerd te worden over de keuzes binnen de begroting.

De heer Fischer (GBR) maakt de volgende opmerkingen:
- GBR staat sympathiek tegenover het voorstel en de keuze van doorberekening van de
veegkosten. Uiteraard is het wel de vraag voor welk percentage wordt gekozen.
- Gesteld wordt dat de burgers gecompenseerd dienen te worden voor deze lasten
verzwaring. GBR zal daar bij de behandeling van de begroting op letten.
Mevrouw Stallenberg (D66) maakt de volgende opmerkingen:
- D66 steunt het voorstel mede omdat de werkelijke kosten worden doorberekend in de
rioollasten. Het doorberekenen van de werkelijke lasten is ook een punt uit het
coalitieakkoord.
- Het eindkosten komen neer op 196 EUR wat lager is dan de 211 EUR die in het vorige plan
zijn opgenomen.
- De rioollasten van Rijswijk behoren tot de laagste van Nederland en de Haaglanden. Ook de
woonlasten zijn in vergelijking met de regio en landelijk laag. D66 wil deze kosten laag
houden en zal daar bij de begrotingsbehandeling op terugkomen.
De heer Jense (OR) maakt de volgende opmerkingen:
- Goed vegen zorgt ervoor dat het riool minder vervuild wordt. De veegkosten moeten een
plek krijgen in de begroting. De discussie moet gevoerd worden hoe met de 950.000 EUR
lastenverzwaring wordt omgegaan. Dit hoort thuis bij de begrotingsbehandeling.
- Besparingen die worden bereikt door een andere methode te hanteren zijn prima, maar dan
moet de burger de voordelen hiervan wel terugkrijgen.
De heer Mateman (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Het voorstel is vreemd. In het eerdere plan was besloten het riool te herstellen in een
periode van 10 jaar. Gesteld is toen dat bij lagere kosten dit werd teruggegeven. Dit college
verhoogd de herstel periode van 10 jaar naar 20 jaar. Afgevraagd kan worden waarom dan
niet 30 jaar of meer. De motivering ontbreekt
- De lasten waren eerst gezet op 60 jaar wordt nu verhoogd naar 80 jaar. De vraag is
waarom. Ook hier geen onderbouwing.
- Financieel betekent de kostenreductie dat de lasten van de burger omlaag moeten. Dat kan
al besproken worden met de halfjaarrapportage. Voorgesteld wordt de discussie over de
lasten snel te voeren.
De heer Paredes (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- Stelt dat de VVD niet consequent handelt. Hier wordt geageerd tegen een lastenverzwaring
voor de burger, terwijl bij parkeren de VVD akkoord gaat met aanzienlijke
tariefsverhogingen.
- Het toerekenen van de veegkosten aan de rioollasten is een keuze van het college die niet
wordt gesteund. BVR stemt niet in met de gekozen tariefsverhoging en daarmee ook niet
met het voorstel.
Reactie in eerste termijn van het college
Wethouder Van der Meij reageert als volgt:
pagina 16 van 19
27-2-2017 16:13

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 27 september 2016
om 20.00 uur.
-

-

De vragen over rioleringsbeleid zullen worden beantwoord.
Blij om nu dit voorstel te kunnen voorleggen. De afgelopen is gestart met de renovatie en
vervanging. Destijds is ook gesteld dat de ogen voor nieuwe technieken opengehouden
zouden worden en dat kostendalingen vertaald moeten worden naar de tarieven.
Met de omliggende gemeenten is samengewerkt. Rijswijk loopt voor in reline-en.
Met reline-en is de overlast voor inwoners veel minder en effectiever. Het is een beproefde
techniek. De afgelopen is technisch gekeken naar de staat van de riolen. Met reline-en kan
de riolering goed worden aangepakt. Met de techniek kan de stijging van de rioollasten
afgevlakt worden naar 145 EUR (in 2024, excl. Btw en veeglasten). Er is geen sprake van
lasten verzwaring.
De spelregels zijn tijdens het spel niet veranderd. Kostendekkendheid van heffingen is het
uitgangspunt. Nu wordt het beleid van de laatste begroting bekrachtigd.
Rioollasten zijn nu niet kostendekkend door het niet toerekenen van lasten (BTW,
veegkosten).

Wethouder Dierdorp (D66) reageert als volgt:
- Inzet van het college is niet om de lasten te verzwaren. Uitgangspunt is dat de heffingen
kostendekkend zijn.
- Bij de gebonden belastingen is duidelijk aangegeven wat wel en wat niet mag. Winst maken
mag bijvoorbeeld niet, net zo min als het meer heffen dan nodig is ter dekking van de
kosten.
- Het is een keuze om bijkomende kosten toe te rekenen.
- De lasten zijn nu erg laag. Nu niet instemmen heeft geen direct gevolg voor de lasten. Dit
gaat geleidelijk naar 2024. Lijn is dus kostendekkendheid en de vervuilerbetaald.
- In de begroting ontstaat ruimte, die zal gecompenseerd worden. In het belastingplan wordt
dit afgewogen aan u voor gelegd.
Tweede termijn
De heer Bolte (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Het belastingplan wordt afgewacht. Eens met de insteek met toerekenbare lasten. Vraag
hoeveel je moet toerekenen. Het voorstel hieromtrent wordt gesteund.
De heer Sterk (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- Hoe wordt de compensatie vormgegeven. Gaat het een op een terug naar de burger of is
het via het verschuiven van posten in de begroting of geen lastenverhoging. Voor dit laatste
past de VVD. Het kan niet zijn dat een dergelijke truc wordt toegepast.
- Het toerekenen van kosten dient eerst een debat te worden gevoerd voordat het zo in een
voorstel wordt opgenomen.
- De stelling van D66 dat niet instemmen met het voorstel leidt tot lastenverzwaring voor de
burger wordt verre geworpen.
Mevrouw Stallenberg (D66) stelt bij interruptie dat dit enkel een feitelijke constatering is.
De heer Sterk (VVD) stelt dat bestuurlijk, ook door dit college, steeds is bevestigd dat lager lasten
teruggegeven worden aan de burger. Als D66 daar anders over denkt is dat zorgelijk.
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De heer Jense (Onafhankelijk Rijswijk) ziet graag de discussie over de kosten terug in het
belastingplan. Gewaarschuwd wordt voor de verlenging van de afschrijvingstermijn naar 20 jaar.
Dit trucje is in het verleden al toegepast en heeft negatieve gevolgen gehad.
De heer Mateman (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Sluit zich aan bij de waarschuwing om de afschrijvingstermijnen te verlengen.
- Het is de vraag of de nieuwe techniek werkelijk degelijk en deugzaam is. De vraag is
gekozen voor de voorgestelde afschrijvingstijden. Een technische onderbouwing wordt
verwacht waarin duidelijk de politieke keuzes worden onderbouwd.
De heer Paredes (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- De nieuwe technieken leiden tot lagere kosten. Duidelijk moet zijn dat de lagere kosten
terug moeten naar de burgers. Met het huidige voorstel kan niet worden ingestemd.
Reactie van het college in tweede termijn
Wethouder Van der Meij reageert als volgt:
- Reline-en is voor 60 jaar vastgesteld in NAD (Netwerk Afvalwaterketen Delfland) verband
gedaan. Dat heeft Rijswijk niet eenzijdig bepaald.
- De vervangingstermijn is verhoogd van 10 naar 20 jaar op basis van feitelijk onderzoek van
de kwaliteit van het riool.
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
- De investeringen worden direct geactiveerd.
- Het dekkingsplan wordt nog afgerond. Er zijn verschillende opties die uitgewerkt worden.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
STEMMING
De heer Sterkt (VVD) geeft aan in te stemmen met onderdelen 1 en 2 van het voorstel. Niet met
onderdeel 3. Daarom zal de VVD-fractie tegen het voorstel stemmen.
De heer Mateman (CDA) geeft aan dat gezien het ontbreken van inzicht in de financiële meerjaren
consequenties stemming over het voorstel niet opportuun is. Het college wordt verzocht het
voorstel aan te houden tot de bespreking van de halfjaarsrapportage en de begroting.
De heer Paredes (BVR) geeft aan mee te gaan met het CDA
De heer Jense (OR) geeft aan mee te gaan met het CDA.
VOOR HET VOORSTEL STEMMEN DE LEDEN: SCHUTTE (SP), RIEZEBOS (SP), BOLTE
(PVDA), VAN NUNEN (PVDA), HAGENAARS ( PVDA), SONNEVELDT (GBR), FISCHER (GBR),
STALLENBERG (D66), DOLMANS (D66), STORM (D66), KOOPMAN (D66), ALBERTS (GL) EN
VAN DIJK (GL).
TEGEN HET VOORSTEL STEMMEN: LEDEN BRAAM (BVR), BENTVELSEN (BVR), PAREDES
(BVR), KRUGER (BVR), VAN BATENBURG (BVR), MATEMAN (CDA), BESTEMAN (CDA), DE
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GRAAF (CDA), DIJKHUIZEN (OR), JENSE (OR), VAN DAM (GBR), HENSKENS (VVD), STERK
(VVD) EN DE HAAIJ (VVD).
HET VOORSTEL IS MET 13 STEMMEN VOOR 14 STEMMEN TEGEN VERWORPEN
De VOORZITTER sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng.
Ongewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 10
november 2016.

M.J. Bezuijen, voorzitter.
J.A. Massaar, griffier.
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