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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en staat kort stil bij de locatie waar de
raad voor het eerst sinds maanden weer fysiek bijeengekomen is: de
Broodfabriek.
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Wethouder Keus is via
een digitale verbinding aanwezig bij de vergadering.
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ER WORDT GEEN STEMMINGSNUMMER GETROKKEN. EVENTUELE
HOOFDELIJKE STEMMINGEN VINDEN PLAATS OP ALFABETISCHE
VOLGORDE.
2.

Spreekrecht burgers
De heer Van Daele spreekt de volgende tekst uit:
Beste dames en heren. Mijn naam is Frederic van Daele. Ik ben inwoner van
de gemeente Rijswijk en ik sta hier als penningmeester van de Rijswijksche
Hockey Club maar ook als lid van een werkgroep binnen RHC die Sportpark
Elsenburg heet. Ik ben hier om een reservering in de 2021 begroting voor
uitbreiding van de hockeyaccommodatie aan te bevelen.
Als Hockeyclub RHC zijn we de afgelopen jaren flink gegroeid. We zijn
financieel kerngezond en we hebben momenteel 1.100 actieve leden maar
ook een wachtlijst van ongeveer 200 mensen waaronder veel kinderen uit
Rijswijk Buiten. De jeugd heeft de toekomst bij RHC met 62 jeugdteams en
meer dan 100 Benjamins en Kabouters, de jongste jeugdcategorie. We
leiden onze eigen trainers op uit de jeugd en ten slotte spelen zowel de
eerste Heren als Dames teams eerste klasse. Kortom, RHC bruist. We zetten
de jeugd in beweging met een van de leukste buitensporten die er is, maar
daarbij hoort uiteraard ook een accommodatie die op onze vereniging en
ambitie is afgestemd.
Helaas zitten we met drie velden te krap in onze jas en zijn we de enige club
in de omgeving zonder volledig waterveld. We hebben de pech gehad dat we
een aantal jaren geleden het vierde veld niet hebben kunnen realiseren
ondanks toezeggingen van de gemeente en een reservering in de
toenmalige begroting. De milieuvergunning van TNO en de ingestelde
veiligheidszone gooiden toen roet in het eten. Vanaf 1 januari 2021 zal TNO
hier geen gebruik meer van maken en ligt er de mogelijkheid om de
milieuvergunning te wijzigen. Hiermee ligt de weg open wat RHC betreft om
de accommodatie verder uit te breiden.
Daarom is het heel goed dat we juist nu flink kunnen doorpakken op de
uitbreiding van de velden, want dat is echt hard nodig. Het is fijn en
noodzakelijk naar onze mening dat de gemeente hiertoe een reservering in
de begroting van 2021 maakt. Dit herpakt de eerdere reservering die
vanwege de veiligheidscirkel niet aangewend kon worden. Verder zijn we het
erover eens dat de huidige standaard voor hockeyvelden volledige
watervelden zijn. Het zou fantastisch zijn indien de vervanging van de
toplaag van veld 3 al in de winterstop 2020/2021 kan meelopen in de
uitvoering waardoor onze veldcapaciteit in het voorjaar weer up-to-date is.
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Wij zijn op verzoek van de wethouder ook recentelijk in gesprek gekomen
over een verkenning om het clubgebouw te moderniseren. Dat zou RHC
eventueel alleen kunnen, maar we willen best meedenken over een
multifunctioneel gebouw, zoals de wethouder dat graag zou zien. Wij zullen
vanzelfsprekend een constructieve houding aannemen over deze optie, maar
ik wil wel benadrukken dat we geen uitstel kunnen hebben op de uitbreiding
en upgrading van de velden.
Voordat u het kaderdebat ingaat, wil ik u namens RHC op het hart drukken
dat wij reikhalzend uitkijken naar het eindelijk kunnen laten groeien en
verbeteren van onze accommodatie om niet alleen de hockeysport binnen
Rijswijk naar een hoger niveau te tillen maar ook om als club verder te
kunnen uitbreiden, wat ook nodig is gezien de groei met Rijswijk Buiten en de
toegenomen vraag naar sportvoorzieningen.
Ik wil mijn toelichting afsluiten met de oproep aan u om niet alleen in te
stemmen met een begrotingsreservering voor de hockeyaccommodatie maar
er ook daadwerkelijk zorg voor te dragen dat er een verzoek tot wijziging van
de milieuvergunning van TNO per 1 januari 2021 bij de desbetreffende
instantie wordt ingediend.
Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
3.

Vaststelling van de agenda
DE AGENDA WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD.

4.

Jaarstukken 2019, besteding van het jaarrekeningresultaat 2019 en
wijziging begroting (no 20 023)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Braam van de fractie Beter voor
Rijswijk.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) gaat in op het negatieve resultaat 2019
en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Het Rijk heeft sinds 2012
forse bezuinigingen doorgevoerd en de gevolgen daarvan zijn merkbaar
geworden. In het sociaal domein is bezuiniging op bezuiniging gestapeld.
Verder heeft een aantal onverwachte situaties rond Rijswijk Buiten negatieve
gevolgen gehad. Het college heeft het negatieve resultaat kunnen beperken
door zo snel mogelijk bezuinigingen door te voeren. Beter voor Rijswijk staat
daarom achter het jaarrekeningresultaat 2019 en het rapport van de
auditcommissie. De heer Braam rekent erop dat de aanbevelingen in dat
rapport worden opgepakt en uitgevoerd.
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Mevrouw Kistemaker (GroenLinks) constateert dat er een toelichting
ontbreekt op de overschrijdingen in de jaarrekeningen. Ook zijn er geen
indicatoren genoemd, terwijl daar vanuit GroenLinks meermaals om
gevraagd is. Het is tekenend voor het verloop van het proces van de
jaarrekening: stukken zijn te laat aangeleverd, de beantwoording door het
college liet te wensen over en de overschrijding op de overhead is niet
uitgelegd. Het is bovendien tekenend voor de manier waarop de wethouder
met de kaderstellende rol van de raad omgaat. De beleidsindicatoren zijn
juist zo nodig voor de raad omdat die informatie geven waarop het college
gecontroleerd kan worden.
Volgens de wethouder was 2019 een onstuimig jaar. Mevrouw Kistemaker
trekt hieruit de conclusie dat de wethouder geen grip heeft op de financiën en
evenmin verantwoordelijkheid neemt daarvoor.
De wethouder reageert ook niet op de heldere aanbevelingen van de
auditcommissie. Wat GroenLinks betreft, komt er een nieuwe collegereactie
waarin wel op alle punten van de auditcommissie wordt ingegaan. Pas dan
kan een goed inhoudelijk gesprek worden gevoerd tussen college en raad.
Zolang er geen nieuwe reactie is, stelt GroenLinks geen vragen meer over de
jaarrekening. Dat zou slechts een herhaling van zetten zijn. GroenLinks roept
de wethouder op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de raad volledig
te gaan informeren. Hij moet grip krijgen op het proces en op de financiën.
Laat de wethouder de uitgestoken hand van de auditcommissie aannemen.
De heer Sleddering (VVD) memoreert aan het besluit van het aanleggen van
een salamanderpad over de A4 ten bedrage van zo’n 6 miljoen euro. Daaruit
zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de financiële positie van de
gemeente Rijswijk uitstekend is, ook omdat het college niet onder de indruk
leek van de tegenvaller van 4 miljoen bij de realisatie van het Huis van de
Stad. Die conclusie zou echter onterecht zijn: 2019 was in financieel opzicht
een beroerd jaar en sluit af met een tekort van bijna 5 miljoen euro. Het
college heeft dit laten gebeuren, door niet tijdig in te grijpen. Pas laat in 2019
is een poging gedaan om het tij te keren, maar de doelstelling is bij lange na
niet gehaald. Er is vooral bezuinigd door de reserves leeg te plukken: de
gemakkelijke weg. Daar lagen geen visie of ambitie aan ten grondslag.
De VVD trekt de conclusie dat de financiën niet op orde zijn. Bij motie is in
november een tool aangeboden om elke uitgave te toetsen, maar het college
heeft die afgewezen. Dat was onverstandig, wat ook blijkt uit de bevindingen
van de accountant. Het college is “out of control”. Bovendien constateert de
accountant voor het jaar 2019 onrechtmatigheden bij aanbestedingen, wat
voor het zoveelste jaar leidt tot een accountantsverklaring met een
beperking.
De VVD constateert dat 2019 een duur en verloren jaar is geweest.
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De heer Dolmans (D66) merkt op dat de jaarrekening op tijd is opgeleverd en
onder beperking een goedkeurende verklaring heeft gekregen van de
accountant. Dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar.
D66 kan instemmen met de jaarrekening, maar dringt er wel op aan dat de
halfjaarrapportage meer in lijn gaat lopen met de jaarrapportage. Op basis
van de halfjaarrapportage worden immers ook belangrijke beslissingen
genomen.
De heer Dolmans dringt er verder op aan dat de organisatie voldoende
doordrongen raakt van het belang van financiële beheersing. Er zijn veel
goede acties daarop genomen door het college, maar welke maatregelen
staat het college daarbij verder nog voor ogen?
Het resultaat over 2019 is zeer negatief. Net als andere gemeenten is
Rijswijk geconfronteerd met de terugloop van gelden vanuit het Rijk. Daarbij
wordt voor jeugdzorg structureel te weinig geld beschikbaar gesteld. Het is
goed dat het college het initiatief neemt om besparingen in te boeken.
Daarover wordt verder gesproken in relatie tot de kadernota.
Mevrouw Pelzer (Wij.) gaat namens haar fractie akkoord met het
raadsvoorstel voor de Jaarrekening 2019, inclusief het onttrekken van het
tekort aan de reserve. Wij. doet dat wel met pijn in het hart en een aantal
kritische kanttekeningen. Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt een
begrotingsjaar begonnen met een financieel tekort dat met incidentele, adhocbezuinigingen wordt opgelost. Wij. benadrukt dat dit echt de laatste keer
moet zijn. De inzet moet gericht zijn op voorkomen in plaats van genezen.
Daartoe moet de begroting volledig onder de loep worden genomen en
volledig opnieuw worden opgebouwd.
Mevrouw Pelzer complimenteert het college met de transparante aanpak.
Transparant begroten is een eerste stap in het opnieuw opbouwen van de
begroting. Dat verdient de voorkeur boven bezuinigen met de
kaasschaafmethode.
De heer Van Enk (CDA) is het eens met de constatering van GroenLinks dat
de organisatie nog niet in control is. Daar wordt echter wel hard aan gewerkt.
De adviezen van de accountant zijn overgenomen, maar het duurt een tijd
voordat die volledig zijn uitgevoerd omdat daarmee een verandering in
technieken én in de organisatiecultuur gemoeid is. Bovendien heeft de
coronacrisis het contact tussen ambtenaren bemoeilijkt, wat negatieve
gevolgen heeft gehad voor het in control raken van de organisatie. Het CDA
is niet tegen een andere opzet van de begroting, maar vindt wel dat het
uitvoeren van de aanbevelingen van de accountant prioriteit heeft. De heer
Van Enk wenst de gemeentelijke organisatie daarbij veel succes toe.
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De heer Van der Meij (GBR) merkt op dat er weliswaar sprake is van een
negatief rekeningresultaat van 4,8 miljoen, maar er ook 4 miljoen aan
ombuigingen en bezuinigingen is gerealiseerd. Met name in Rijswijk Buiten is
een potentieel nadelig resultaat beperkt gebleven door de geplande
grondgebonden sociale huurwoningen te vervangen door grondgebonden
vrije sector huurwoningen.
Dat heeft de GREX gezond gemaakt en voor een gunstig
financieringsarrangement gezorgd.
De accountantsverklaring geeft goedkeuring op het punt van de getrouwheid,
maar noemt beperkingen wat betreft de rechtmatigheid. Voor een deel zijn
die veroorzaakt door het niet goed volgen van aanbestedingsprocedures.
Een deel heeft echter ook te maken met het niet juist rubriceren van posten
op de balans. Kan de wethouder aangeven of deze posten gecorrigeerd
hadden kunnen worden voor de definitieve jaarrekening? Daarmee was toch
geen afbreuk gedaan aan de balanspositie?
Gemeentebelangen Rijswijk vindt het positief dat het college de kritische en
uitgebreide aanbevelingen van de auditcommissie overneemt. De heer Van
der Meij gaat in op een aantal specifieke aanbevelingen. Ten eerste het
herwaarderen van de materiële vaste activa op strategische gronden. GBR is
er geen voorstander van om hogere reserves in te boeken door aan
grondposities een hogere waarde toe te kennen. Pas bij de verzilvering van
grondposities kan een eventuele hogere waarde worden ingeboekt.
Ten tweede de constatering van de accountant dat het proces van de
jaarrekening goed doorlopen is. Er is ook meer grip op de cijfers gekomen.
Die transparantie heeft geleid tot meer vragen, maar het college heeft die
ook beantwoord en is daarover in gesprek gegaan met de raad.
Ten derde de constatering van de accountant dat de grondexploitatie van
Rijswijk Buiten in control is. Er wordt gewerkt met conservatieve, goed
onderbouwde ramingen. Dat is positief.
Een punt van aandacht is wel het delen van informatie tussen college en
auditcommissie. In de planning en controlcyclus is het belangrijk dat de
accountant direct de goede informatie krijgt op vragen en verzoeken.
De heer Kooy (PvdA) merkt op dat met de jaarrekening niet op een nette
manier de cijfers zijn gepresenteerd. In het proces van “transparant
begroten” is het verder niet mogelijk geweest om “transparant te kiezen”
tussen bezuinigingen. De heer Kooy is benieuwd naar het verdere verloop
van deze ontwikkeling en naar de mogelijkheid om dat uit te leggen aan
burgers.
Op de jaarrekening van 2019 staat een tekort van 4,8 miljoen. Daarbij zijn er
ook bezuinigingen ingeboekt voor een bedrag van 4 miljoen. Kunnen de
wethouders in het college aangeven welke bezuinigingen op hun
beleidsterrein echt ingrijpend zijn geweest? Dergelijke inzichten kunnen
leidend zijn in de informatievoorziening van het college aan de raad in het
kader van “transparant begroten”.
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De heer Weterings (Rijswijks Belang) verzoekt het college om de antwoorden
die gegeven zijn op de vragen over de jaarrekening nog eens goed door te
nemen met de ambtelijke organisatie. Daarmee wordt duidelijk wat in het
volgende jaar beter kan worden weergegeven. Dan hoeven er niet meer
zoveel vragen gesteld te worden.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) vindt dat de aanbevelingen van de
auditcommissie voor zich spreken: er is werk aan de winkel. De interne
organisatie dient op orde te worden gebracht. Mevrouw De Man roept het
college op om dit advies ter harte te nemen. Het kan beter en het moet ook
beter.
Wethouder Keus spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de accountant en de
auditcommissie voor hun kritische, maar wel opbouwende kanttekeningen en
aanbevelingen. Voor zover aanbevelingen nog niet zijn overgenomen in de
Ontwikkelagenda en bedrijfsvoering, worden die nog daaraan toegevoegd.
De inzet is om die voortvarend op te volgen. De wethouder geeft aan, in
reactie op het betoog van mevrouw Kistemaker, dat hij van harte bereid is
om onduidelijkheden alsnog te verhelderen.
Toen het college in 2019 opmerkte dat er een financieel tekort dreigde, zijn
ombuigingen doorgevoerd. Die hebben een besparing van ongeveer 2
miljoen euro opgeleverd. Ook in de grondexploitatie zijn positieve effecten
bewerkstelligd. Helaas is er ondanks deze maatregelen sprake van een
tekort van 4,7 miljoen euro over het jaar 2019. Het college stelt voor om dit
tekort ten laste te brengen van de algemene reserve, die dankzij vorige
colleges groot genoeg is om die klap op te vangen. Het is echter onmogelijk
om onbeperkt van deze optie gebruik te blijven maken. Ingrijpen in de
gemeentelijke financiën is daarom noodzakelijk.
De gemeentelijke financiën zijn weliswaar in control, maar het is wel nodig
om verbeteringen door te voeren. Daarom stond 2019 in het teken van "de
basis op orde". Die lijn is doorgetrokken naar 2020. Zo is er een
verbetertraject gestart voor de organisatie: Organisatieontwikkeling. De
Ontwikkelagenda bedrijfsvoering maakt daar onderdeel van uit. Centraal
daarin staan: het grip krijgen op de financiën, een transparant
begrotingsproces, een toekomstbestendige financiële huishouding en een
jaarrekeningsproces dat kan rekenen op goedkeuring van de accountant. Het
is positief dat de accountant erkent dat er daarin al verbeteringen te zien zijn.
Zo is het de gemeentelijke organisatie ondanks de gevolgen van de Covid-19
uitbraak gelukt om het proces rond de jaarrekening tijdig af te ronden. In dat
kader is de verbijzonderde interne controlefunctie gerealiseerd en staat ook
de verplichtingenadministratie klaar voor gebruik. Die zijn belangrijk voor de
rechtmatigheidsverklaring, die de gemeente in 2021 moet gaan afgeven.
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De accountant erkent ook op het punt van Rijswijk Buiten dat er stappen
vooruit zijn gezet. De goedkeuring van de Jaarrekening 2018 liep vertraging
op omdat schattingen voor Rijswijk Buiten onvoldoende waren onderbouwd.
Die onderbouwing is voor 2019 duidelijk verbeterd.
De wethouder geeft aan dat hij zich de opmerkingen over de planning- en
controlcyclus, beleidsindicatoren en verantwoording aantrekt. Hij hecht
belang aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De
wethouder gaat daarom in gesprek met de auditcommissie over
verbeteringen op deze punten. De good practices in andere gemeenten
kunnen daarvoor een leidraad zijn.
De paradox van een transparante begroting is dat die meer vragen oplevert.
Zo heeft de accountant nieuwe bevindingen kunnen doen omdat hij betere
informatie ontving vanuit de gemeente.
Mevrouw Kistemaker (GroenLinks) vraagt of de wethouder een nieuwe
collegereactie op de aanbevelingen van de auditcommissie gaat aanleveren.
Daarbij gaat het met name om een antwoord op de vragen van de
auditcommissie.
De heer Sleddering (VVD) heeft niet het gevoel dat de mooie woorden van
de wethouder bijdragen aan een betere financiële positie van Rijswijk. De
VVD zal daar verder op ingaan in het debat over de Kadernota.
De heer Dolmans (D66) maakt uit de woorden van de wethouder op dat die
bereid is om in de auditcommissie in te gaan op de aanbevelingen van de
accountant en de commissie zelf. Dat is positief.
Mevrouw Pelzer (Wij.) verzoekt de wethouder dringend om de aanbevelingen
van de accountant op te volgen, met name de aanbevelingen die al eerder
zijn gedaan en bij de jaarrekening 2019 terugkwamen.
De heer Van der Meij (GBR) herhaalt zijn vraag uit de eerste termijn over de
rubriceringsfouten. Hij merkt verder op dat de wethouder Financiën het best
haalbare resultaat voor 2019 heeft weten te realiseren. Een andere
wethouder had dat niet beter kunnen doen.
De heer Sleddering (VVD) constateert dat de wethouder daarmee gewacht
heeft tot november 2019. Hij roept de heer Van der Meij op om niet te
verwijzen naar "andere wethouders". De gemeenteraad heeft te maken met
deze wethouder.
De heer Braam (BvR) is het daar niet mee eens. Deze wethouder Financiën
is halverwege 2019 aangetreden en had dus te maken met de erfenis van de
vorige wethouder.
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De heer Van der Meij (GBR) benadrukt dat deze wethouder en dit college
vanaf het aantreden in 2019 hard werken aan het in control krijgen van de
financiële huishouding, vanuit het principe van een transparante begroting.
Erkenning daarvan is op zijn plaats.
De heer Kooy (PvdA) herhaalt zijn vraag uit eerste termijn aan de
wethouders over de uitvoering van de bezuinigingen in 2019. Welke
bezuinigingen waren voor de wethouders moeilijk om door te voeren?
Wethouder Keus doet in de richting van GroenLinks de toezegging om in
aanloop naar het gesprek in de auditcommissie een uitgebreide, schriftelijke
reactie op de aanbevelingen van de auditcommissie en de accountant toe te
sturen.
In reactie op de oproep van Wij. bevestigt de wethouder dat de
aanbevelingen worden opgevolgd.
De wethouder Financiën voelt zich verantwoordelijk voor de gehele
jaarrekening 2019, dus ook voor het deel van de financiële huishouding dat is
uitgevoerd in het eerste halfjaar van 2019. In die zin is een discussie over de
schuldvraag niet aan de orde.
In antwoord op de vraag van de PvdA geeft de wethouder aan dat de
bezuinigingen zijn doorgevoerd vanuit de vraag: hoe kunnen we met het
beschikbare geld het meeste doen voor de stad? Het is absoluut niet de
bedoeling om Rijswijk kapot te bezuinigen. De maatregelen die genomen zijn
om het tekort te beperken, zijn niet leuk geweest maar waren noodzakelijk.
De voorzitter geeft aan dat de besluitvorming over de Jaarrekening
plaatsvindt aan het einde van de vergadering.
XX. Raadsvoorstel 1e Halfjaarrapportage 2020 (Voorjaarsnota 2020 en
Kadernota 2021) (no 20 024)
De heer Kruger (BvR) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Het klinkt als een cliché, maar allereerst dank aan de ambtelijke
organisatie en het college voor het ontvangen van de stukken en de
beantwoording van de vele vragen, al laat de kwaliteit van de beantwoording
ook dit jaar nog wel eens te wensen over. Het blijft een punt van aandacht,
ook voor het komende jaar. Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder
jaar, zo ook voor Beter voor Rijswijk. Een college met een heel andere
samenstelling, met nieuwe, jonge en enthousiaste wethouders, oftewel jonge
honden. Er is heel veel werk verzet en de coronacrisis heeft het er niet
makkelijker op gemaakt.
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De wethouders streven naar een transparante wijze van besturen. Voordat ik
daarop inga, nog eerst een ander bericht. Gisteravond werd Rijswijk
opgeschrikt door het bericht dat de intocht van Sinterklaas wordt afgeblazen,
niet vanwege de coronacrisis, maar vanwege het gedram met veegpieten
waar niemand om heeft gevraagd in Rijswijk. Het gaat om een kleine groep
mensen, velen van elders afkomstig, die ons proberen wijs te maken dat het
een vorm van racisme is. De Rijswijkers beginnen genoeg te krijgen van
deze discussies, wat ook blijkt uit de vele reacties. De intocht moet gewoon
doorgaan volgens onze traditionele waarden. Daar staat Beter voor Rijswijk
voor. Het burgerinitiatief dat inmiddels is gestart, wordt ondersteund door
Beter voor Rijswijk en door Rijswijks Belang. Ik roep de andere partijen op
om dit initiatief te ondersteunen. Waar een wil is, is een zwarte piet.
Terugkijkend werd de jaarrekening van 2019 afgesloten met een negatief
saldo van 4.764.000 euro. Dit verlies is goed verklaarbaar, maar blijft
teleurstellend, vooral omdat de gemeente Rijswijk in dit jaar ook al wordt
geconfronteerd met oplopende kosten als gevolg van het Coronavirus.
Helaas moet de buikriem verder worden aangehaald, want Rijswijk staat er
met dit negatieve resultaat niet al te best voor. Beter voor Rijswijk baart zich
echt zorgen over dit lopende jaar en de toekomst. Het kan niet zo zijn dat er
weer een flinke greep uit de reserves moet worden gedaan. De eenmalige
meevaller, de Enecomiljoenen, mogen niet zomaar worden aangewend om
tekorten van nu en in de toekomst te dichten. Rijswijk mist immers ook het
jaarlijkse dividend van Eneco. Die gelden moeten worden gebruikt voor
verbeteringen waar de hele stad van kan profiteren.
Beter voor Rijswijk ziet graag een sluitende begroting voor 2021, hoewel dat
best lastig zal zijn. Uiteindelijk moet de meerjarenbegroting over 2022, 2023
en 2024 zeker sluitend te zijn, vooral in het laatste jaar.
Jaarlijks vindt er een aanpassing plaats van de ozb. Tot op heden werd
alleen de kostenstijging als gevolg van de inflatie doorgevoerd. Helaas lijkt
de gemeente er niet aan te ontkomen om de lasten verder te laten stijgen
met wellicht 1% of 2%. Daar wordt niemand gelukkig van, maar er is
waarschijnlijk niet aan te ontkomen. In ieder geval is Beter voor Rijswijk van
mening dat de ozb onder het gemiddelde moet blijven van wat hier in de
regio in rekening wordt gebracht. Beter voor Rijswijk hoort daarop graag de
reactie van het college.
Rijswijk krijgt een nieuw sportcomplex. Hoe het sportcomplex zal gaan heten,
is nog onbekend, maar de gemeente heeft al een aantal fantasieloze namen
voorgesteld waaruit de burgers mogen kiezen. Het voorstel "De Els" werd
door het "eendenvrouwtje" met enthousiasme ontvangen, maar dat was de
enige enthousiaste reactie. "De Altis" schijnt ook te zijn verzonnen, ik geloof
door de bouwer. Dat is een behandelmethode voor huidletsel, of iets van een
olijftak in het gemeentewapen. Overigens blijkt dat onjuist te zijn want dat zijn
gewone wilgentaken. Beter voor Rijswijk verzoekt om een originelere naam
te bedenken. Een naam die recht doet aan Rijswijkse sportlieden.
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De gemeente is onduidelijk over de toekomst van de Marimbahal. Beter voor
Rijswijk vindt dat door de uitbreiding van het aantal inwoners in met name
Rijswijk Buiten en binnenkort ook in Pasgeld, er behoefte zal blijven aan
overdekte sportruimten. De nieuwbouw is daartoe onvoldoende. Het lijkt
Beter voor Rijswijk dus zinloos om tijdelijke, energieverslindende
opblaassporthallen te plaatsen en de Marimbahal te slopen. Beter voor
Rijswijk zal zich daarom verzetten tegen sloop van de Marimbahal, zeker als
daar binnenkort weer een heel goede busverbinding komt.
Voorzitter. Rijswijk wordt in toenemende mate geconfronteerd met overlast.
Is het niet van lachgas gebruikende jongeren, die vervolgens de meest
gevaarlijk capriolen met auto's en motorfietsen uithalen, dan is het wel van
de heren van “hetzelfde kunnen” achter het Zandje in de nachtelijke uren. Dit
tot ergernis van de bewoners. Helaas is de politiesterkte, behoudens tijdens
demonstraties tegen onze zwarte Pieten, enorm teruggebracht. Hiervoor zijn
handhavers in de plaats gekomen. Beter voor Rijswijk verzoekt de
handhavers ook in de avond- en nachturen in te zetten zodat zij kunnen
bijdragen aan een veilig Rijswijk. In plaatsen zoals Leiden is het de
normaalste zaak van de wereld dat handhavers 's nachts op straat te vinden
zijn.
Voorzitter. Na de zware financiële tegenvallers in Rijswijk Buiten moeten we
bij de ontwikkeling in het laatste gedeelte, dus op de Pasgeldlocatie, ervoor
zorgen dat hier kansrijke projecten worden opgestart waar de gemeente nog
iets aan kan terugverdienen. Bovendien biedt dat mogelijkheden voor nieuwe
Rijswijkers die momenteel nergens aan de bak kunnen komen. Dan heb ik
het over verplegend personeel, mensen in het onderwijs, brandweer, politie
en dergelijke. Dat zijn tegenwoordig heel belangrijke beroepen. Dat zijn
mensen die wij graag in onze mooie stad willen huisvesten. Dat draagt dan
tevens bij aan een verminderde druk op bijvoorbeeld de jeugdzorg.
Voorzitter. Het onderhoud van groen laat, ondanks een wat verhoogd budget
nog steeds te wensen over. Bij de Strijp staat een enorme hoeveelheid
berenklauwen, binnen twee meter van de weg af. Het wordt gemeld, maar er
wordt niets aan gedaan. Rijswijk is inmiddels verheven tot de onkruidstad
van Nederland. De berenklauwenplaag woekert ook dit jaar voort.
Nog steeds is het gevaarlijk om over te steken op de Generaal Spoorlaan.
Het is dramatisch hoe daar gereden wordt, met name in de avonduren.
Jongeren, wellicht onder invloed van lachgas en andere soorten onzin, vaak
afkomstig van het parkeerterrein bij de Schilp. Het gaat er op de Generaal
Spoorlaan vaak verschrikkelijk aan toe. Bent u bereid om dit nu eens goed
aan te pakken en de Generaal Spoorlaan te voorzien van een aantal
zebrapaden eventueel aangevuld met verkeerslichten en een betere
verlichting. Die voorziening zou in elk geval ter hoogte van de Rijswijksche
Schouwburg moeten worden aangebracht. Afhankelijk van uw antwoorden
komen wij in tweede termijn met een motie, mede namens Onafhankelijk
Rijswijk
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Regelmatig maaien is een zeldzaamheid geworden. Door het hoge onkruid
aan de waterkant zie je bijna geen jonge eendjes of hoentjes meer. Ook de
bestrijding van de eikenprocessierups baart ons zorgen. Dat moet
voortvarendheid worden aangepakt. Verder belanden er nog te veel honden
bij de dierenarts omdat zij verwond zijn door grasaren. Dat is te voorkomen
door tijdig te maaien. Er lijkt meer geld naar onderhoud te gaan, maar de
resultaten vallen tegen. Mijn vraag aan het college is: kunt u hier in 2021 echt
invulling aan geven?
Voorzitter. Op het punt van algemeen bestuur en organisatie streven we naar
excellente dienstverlening, zoals staat in het hoofdlijnenakkoord. Beter voor
Rijswijk merkt dat de dienstverlening naar de burger, zowel telefonisch als
schriftelijk, nog steeds niet op peil is. Schriftelijke verzoeken van burgers
verdwijnen in bureaulades, en na heel veel geklaag ontvangen zij pas na
ruim vier maanden (een zeer ferme overschrijding van de wettelijke termijn)
een reactie, waarvan de kwaliteit vaak nog te wensen overlaat. Twee weken
geleden moest ik persoonlijk ervaren dat een burger een brief bezorgde op
het stadhuis waarvoor hij een ontvangstbevestiging wilde hebben. De man
kreeg doodleuk te horen “Stopt u het maar buiten in de brievenbus”, en hij
kon heengaan. Coronacrisis of niet, maar dit is wel heel klantonvriendelijk.
Wat gaat het college ondernemen om de dienstverlening op een
aanvaardbaar niveau te brengen?
Er vindt nog steeds dierenmishandeling plaats, al is het maar door het
achterlaten van honden in afgesloten auto's. Ook dat komt in Rijswijk voor.
Kunnen handhavers die toch al rondlopen om parkeerbonnen uit te
schrijven, hier in de zomermaanden bijzondere aandacht aan besteden en in
dergelijke gevallen meteen de ruit inslaan om verder leed te voorkomen?
Voorzitter. Er is een geoptimaliseerd subsidieregister. Worden de
afgesproken doelstellingen gehaald of niet? Daar vraagt Beter voor Rijswijk
al jaren naar.
Voorzitter. Het vorige college had de mond vol van het Wijkwethouderschap.
Daar is niets van terecht gekomen, behoudens een incidenteel bezoekje aan
de wijk. Hoe gaat het huidige college hier invulling aangegeven? Wat gaat u
doen om daar een duidelijke structuur in aan te brengen?
Mevrouw Alberts (GroenLinks) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. De uitbraak van corona en de maatregelen die daarop volgden,
hebben veel impact op ons, als gemeente, als mens, als samenleving. Het
heeft ons weer doen beseffen hoe fijn het is om af en toe een boek te lezen,
een puzzel te maken of in de natuur te wandelen. Hoe belangrijk sociale
contacten voor ons als mens zijn. Het heeft ons laten ervaren hoe belangrijk
flexibiliteit en creativiteit zijn, toen we opeens allemaal thuis zaten en andere
oplossingen moesten bedenken om ons werk goed uit te kunnen voeren en
de omgeving te helpen.
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Maar het heeft ons ook laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving is:
mensen die voor de crisis net hun hoofd boven water hielden, gaan nu kopje
onder. Ouderen die al eenzaam waren, zien bijna niemand meer. Mensen die
psychische hulp nodig hebben, zakken steeds verder af. Kinderen die
opgroeien in armoede of een onveilige thuissituatie, raken hun veilige plek op
school kwijt en verdwijnen van de radar. De coronamaatregelen treffen de
kwetsbaren harder dan de kapitaalkrachtigen. Waarom wil het college dan
juist nu bezuinigen op het sociaal domein?
Minder budget in combinatie met het ontbreken van een kadernota sociaal
domein en nota's brede welzijn, armoedebeleid en werk is, onder de huidige
omstandigheden, vragen om moeilijkheden. Ga er niet vanuit dat iedereen
zelfredzaam is en dat ouders overal verantwoordelijkheid voor kunnen
dragen. Niemand is in principe erop uit om afhankelijk te zijn. Maar besef dat
er veel mensen en gezinnen zijn die het op eigen kracht niet redden. Kijk wat
er echt speelt en aan de hand is en investeer.
Daar is onder andere tijdige en passende jeugdhulp voor nodig, waar we een
motie voor indienen. De moties kinderarmoede en basisbanen zal de PvdA
straks mede namens GroenLinks gaan indienen. En om de kloof tussen arm
en rijk niet verder te vergroten, komen we met een motie Rijswijk voor 14,
waarin we het college oproepen bij de regering aan te dringen op verhoging
van het minimumloon. Juist nu!
Cultuur houdt ons in de coronatijd op de been. Het verbindt ons, het geeft
ons vermaak en hoop door creativiteit en vindingrijkheid. Tegelijkertijd zien
we nu de kwetsbaarheid van de cultuursector en wat de effecten zijn van
jarenlange bezuinigingen. Instellingen kampen met acute
liquiditeitsproblemen. Mede vanuit Rijswijk is er een oproep gedaan (zij het
wat vertraagd) aan de provincie om aandacht te vragen voor de enorme
schade die de cultuursector lijdt door de coronacrisis. We vragen de
wethouder om zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken hoe de Rijswijkse
instellingen ervoor staan en met een plan te komen hoe we deze instellingen
op lange en korte
termijn kunnen redden. Indien we hier onvoldoende concrete toezegging van
de wethouder op ontvangen, zullen we hiervoor in tweede termijn een motie
indienen.
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De coronacrisis hadden we een jaar geleden niet zien aankomen. Maar veel
van de problemen die zijn ontstaan en nog gaan komen, kunnen we
inmiddels wel overzien. Laten we nu eens niet gaan wachten tot die ons ook
weer overkomen. We riepen aan het begin van de coronacrisis het college al
op om over de langere termijngevolgen na te gaan denken en om alvast
plannen te gaan maken. Er is op dit moment van alles aan de hand in de
samenleving, maar door alleen oog te hebben voor de korte termijn en een
gebrek aan een gezamenlijke visie op de samenleving, komt dat in de
raadsvergaderingen tot nu toe nauwelijks ter sprake en komt de raad niet toe
aan zijn kaderstellende rol. Het brengt ons terug bij de vraag die we al eerder
stelden: wat wil dit college nou eigenlijk? Waar staat het voor? Waar wil het
heen met deze stad? Zelfs het multi-interpretabele begrip "de basis op orde"
lijkt te zijn losgelaten en is verworden tot incidentpolitiek waarbij alleen nog
kortetermijnfinancieel denken aan de orde lijkt te zijn.
Dat zien we duidelijk terug in de nu voorliggende kadernota. Voor het tweede
jaar op rij komt het college met ombuigingen, oftewel bezuinigingen, in het
lopende jaar. Bovenop de dekkingsvoorstellen, oftewel bezuinigingen, in de
begroting, na de eerder afgekondigde uitgavenstop, oftewel bezuinigingen.
Zonder visie, zonder ambitie, zonder uit te leggen wat de consequenties zijn
van deze bezuinigingen. Het proces van Transparant begroten, dat enkel
aanstuurt op verdere bezuinigingen, zou volgens u met open vizier zijn
gedaan, maar is vooral in nevelen gehuld. Hoezo heeft opheffen van de
reserve parkeren een grote impact op de maatschappij? Waarom ontbreekt
de mogelijkheid om de ozb te verhogen? Hoe zou je aan participatie kunnen
doen zonder communicatie? Waarom betrekt u zelf niet actief inwoners en
organisaties bij het proces? En hoe denkt het college ook maar een cent op
efficiency te kunnen besparen als het vorig jaar meer dan miljoen aan extra
overhead heeft laten verdampen zonder uit te leggen hoe dat kan? Bedenk
eerst wat je belangrijk vindt en richt op basis daarvan het financieel beleid in.
Dat zou de volgorde moeten zijn, maar u gebruikt alleen maar de
bezuinigingen als basis.
Dat zien we ook terug als het gaat om de Enecogelden. Zolang de
gemeenteraad de kaders voor de besteding van de Enecoopbrengst niet
heeft bepaald, dienen we ons niet vast te leggen of en hoeveel van de
opbrengst naar de algemene reserve gaat. Daarom hebben we als voltallige
oppositie een amendement ingediend om alle uitspraken die daarover in de
kadernota zijn gedaan te schrappen. Onze gemeente kent net als alle andere
Nederlandse gemeenten financiële tekorten. De oproep aan het Rijk om
meer financiële middelen ter beschikking te stellen is minder sterk wanneer
we als gemeente Rijswijk ontstane structurele tekorten oplossen met
eenmalige opbrengsten.
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De kleinst voorgestelde bezuiniging tot nu toe doet voor de financiële positie
van Rijswijk niets, maar houdt ons wel aan de top van de gemeenten met de
vieste lucht van Nederland. De inkt van het concept actieplan luchtkwaliteit is
nog niet droog of de eerste actie is alweer een jaar uitgesteld. Laten we dan
nu ook eens doorpakken, voor de gezondheid van de inwoners gaan en het
onderzoek naar het instellen van een milieuzone voor de Prinses Beatrixlaan
niet uitstellen. We dienen daarover samen met PvdA, D66, Wij. en OR een
amendement in.
Het korte termijn financieel denken en het niet weten wat je wilt, zien we ook
terug in het zwalkend beleid als het gaat om het groenbeheer. In het
begeleidend schrijven bij het Groenbeheerplan staat dat u vooruitlopend op
de 1e halfjaarrapportage een incidenteel budget van bijna 260.000 euro
beschikbaar stelt voor het onderhoud in 2020. “Hiermee kunnen we direct
starten met de uitvoering van het plan.” En wat lezen we nu, in de 1e
halfjaarrapportage? U trekt dit budget weer in. De afdeling groenbeheer is blij
gemaakt met een dooie mus. Wat wilt u nu met het groenbeheer? U
start dit jaar niet met de uitvoering van het plan. Kunnen we dat volgend jaar
dan wel verwachten? Of trekt u de keutel dan weer in?
De coronamaatregelen hebben ons des te meer doen afvragen: van wie is de
openbare ruimte? Van het koor dat wil repeteren, van de horecaondernemer
die z'n terras wil vergroten, van de oudere die voor het maken van een
ommetje een bankje nodig heeft om even te rusten, van de autobezitter die
z'n auto voor de deur wil stallen, van de kinderen die buiten willen spelen?
De ruimte in onze gemeente is schaars. En dat merken we bij het anderhalve
meter afstand moeten houden des te meer. De groei van het inwoneraantal
die Rijswijk doormaakt, dwingt ons om na te denken over hoe we om willen
gaan met de spaarzame ruimte die we nog hebben. We zullen keuzes
moeten maken over wat we van waarde vinden in onze nabije omgeving.
Laten we de woonomgeving en de openbare ruimte weer inrichten voor
mensen, grote en kleine. Om, zoals aangegeven in het coalitieakkoord, te
werken "aan een openbare ruimte die uitnodigt tot lopen, fietsen,
buitenspelen en ontmoeten." Dat vraagt om nieuwe vormen van
deelmobiliteit. Om daarin een stap te zetten, dienen we de motie
deelvoertuigcoöperaties in.
Het wordt tijd dat we kiezen voor de menselijke maat. En dan niet als loze
term in verkiezingstijd, maar gerelateerd aan de leefbaarheid van Rijswijk
voor zowel de huidige als de toekomstige nieuwe inwoners. GroenLinks
vraagt het college de groene ruimte niet ongebreideld op te offeren aan
verharding en bebouwing en om zo spoedig mogelijk te starten met een
integrale omgevingsvisie waarin leefbaarheid en welzijn sleutelwoorden zijn.
Wij dienen daarvoor samen met Wij. en de PvdA een motie in.
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Creativiteit en flexibiliteit zijn belangrijker dan ooit, want alleen dan kunnen
we de kansen en inzichten benutten die deze crisis ons biedt. GroenLinks
roept de gemeente op, jongeren hierbij te betrekken en de PvdA zal hierover
straks een gezamenlijke motie gaan indienen. Niet alleen bij de invulling van
de coronamaatregel om 1,5 meter afstand te houden, maar bij de ideeën van
de toekomst op diverse terreinen. Het is namelijk de toekomst van deze
jongeren. En zij kunnen door hun verbeeldingskracht en andere kennis met
werkbare ideeën komen, die volwassenen vaak nog niet bedacht hadden.
Het kindervragenuur was een begin. Laten we nu doorpakken en vooruit
kijken, want dat is wat de toekomst ons vraagt.
Voorzitter. Tot zover de kaders die GroenLinks het college wil meegeven in
eerste termijn.
Door de fractie van GroenLinks wordt de motie Tijdige en passende
jeugdhulp (M-I) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt, ook in Rijswijk, nog nooit zo
hoog is geweest;
- het college heeft aangekondigd in 2020 te komen met een koersdocument
Toegang tot zorg;
- het Jeugdteam in Rijswijk in slechts 5,4% van de gevallen zelf hulp biedt en
de rest doorverwijst naar zwaardere hulp, ten opzichte van landelijk
gemiddelde van 14,9%1;
- uit onderzoek blijkt dat de inzet van praktijkondersteuners Jeugd bij
huisartsen leidt tot minder doorverwijzingen en snellere hulp2;
overwegende dat:
- betere toegang tot jeugdzorg ertoe kan leiden dat minder kinderen (zware)
jeugdhulp nodig hebben;
- preventie gerichter ingezet kan worden als er meer bekend is over de
Rijswijkse kinderen die jeugdhulp krijgen;
- beter passende en tijdige jeugdhulp zal leiden tot lagere kosten;
verzoekt het college om:
- in het koersdocument “Toegang tot zorg” aan te geven hoe het Jeugdteam
beter in staat gesteld kan worden om meer gevallen zelf te behandelen,
waardoor zij minder gevallen hoeven door te verwijzen naar zwaardere hulp;
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- in het koersdocument mee te nemen hoe de rol van praktijkondersteuners
versterkt kan worden bij Rijswijkse huisartsenpraktijken;
- met een heldere analyse te komen van Rijswijkse kinderen en jongeren die
jeugdhulp ontvangen (gaat het om kinderen uit eenoudergezinnen?
vroegtijdig schoolverlaters? Et cetera) teneinde te komen met een gerichte
preventieve aanpak en vroegtijdige interventies beter in te kunnen zetten,
en gaat over tot de orde van de dag.
1
2

Waarstaatjegemeente.nl
https://skjeugd.nl/onderzoek-praktijkondersteuner-jeugd-gepubliceerd/

Door de fractie van GroenLinks wordt de motie Rijswijk Voor 14 (M-II)
ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep,
waaronder vele inwoners van Rijswijk, achterblijft;
- mensen met een minimumloon de afgelopen decennia 20% aan koopkracht
hebben ingeleverd; deze mensen hebben naast hun vaste lasten nauwelijks
geld over voor andere uitgaven;
- ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het
mediane inkomen;
- veel mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in
moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, terwijl ze rond moeten komen van
minder dan 14 euro per uur;
- FNV om bovenstaande redenen landelijk campagne voert voor het
verhoging van het wettelijk minimumuurloon van 10 euro naar 14 euro bruto
per uur;
- in Den Haag de motie met een vergelijkbaar verzoek aan het college op 30
juni is aangenomen;
overwegende dat:
- de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur niet alleen direct
lastenverlichting zal brengen voor een grote groep inwoners, maar ook de
koopkracht van deze groep een flinke impuls zal krijgen;
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- we juist nu moeten zorgen voor een eerlijke beloning voor het
winkelpersoneel, de mensen in de zorg, de vuilnismannen, de
schoonmakers, de buschauffeurs en al die anderen die ons land tijdens de
coronacrisis draaiende houden;
- het aanpassen van het minimumloon naar 14 euro per uur ervoor kan
zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit;
- wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van
Rijswijk;
- we tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;
verzoekt het college om:
- de Voor 14-campagne te ondersteunen en middels een brief bij de
landelijke regering aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar 14
euro per uur en de raad te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van GroenLinks, D66, Gemeentebelangen Rijswijk en
Rijswijks Belang wordt de motie Deelvoertuigcoöperaties (M-III) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- de parkeerdruk in verscheidende Rijswijkse wijken hoog is1 en Rijswijk op
plek drie staat qua aantal auto’s per vierkante kilometer bebouwd gebied2;
- auto’s gemiddeld 90 tot 95% van de tijd stilstaan, wat inefficiënt ruimte- en
materiaalgebruik is3;
- het bezit van een auto kosten met zich meebrengt en dat als je weinig
gebruik maakt van de auto, het goedkoper (gemiddeld bijna €2.000 per jaar4)
is om anders invulling te geven aan je mobiliteitsvraag;
- dat weinig mensen zich hiervan bewust zijn;
overwegende dat:
- deelvoertuigcoöperaties5 een oplossing zijn om de parkeerdruk in Rijswijk
te verlagen en de leefbaarheid in de Rijswijkse straten te vergroten;
- deelvoertuigcoöperaties vrijwillig zijn en meer keuze geeft in voertuigen;
- Rijswijk kan leren van aangrenzende gemeenten als Den Haag6, Delft en
Leidschendam-Voorburg die (gaan) werken met deelvoertuigcoöperaties;
verzoekt het college:
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- onderzoek te doen naar de mogelijkheden en behoefte bij inwoners voor
een introductie van deelvoertuigcoöperaties in Rijswijk;
- de resultaten van dit onderzoek onderdeel te laten uitmaken van het nog op
te stellen mobiliteitstransitieplan en parkeernormenbeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.
1

Gemeente Rijswijk, 2018. Beleidsevaluatie: Fiscaal en digitaal parkeren.
CBS, 2019. Regionale kerncijfers Nederland.
3 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2018. Sturen in Parkeren,
https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2018/06/18/stur
en-in-parkeren/Sturen+in+parkeren.pdf.
4 Consumentenbond, 2020. Kosten auto leasen en auto kopen,
https://www.consumentenbond.nl/private-lease/maandkosten-leasen-enkopen.
5 Uitleg wat een deelvoertuigcoöperatie is: https://vimeo.com/427388090.
6 Omroep West, 18 december 2019.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3977282/Vijf-auto-s-delen-met-veertiganderen-Het-gebeurt-in-de-Haagse-Bomenbuurt.
2

Door de fracties van GroenLinks, Wij. en de PvdA wordt de motie
Leefbaarheid en welzijn in omgevingsvisie (M-IV) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- Rijswijk meer en meer verstedelijkt;
- voorzieningen zoals scholen in delen van Rijswijk nu al niet voldoende
aanwezig zijn;
- het in Rijswijk ontbreekt aan een omgevingsvisie waarin leefbaarheid en
welzijn sleutelwoorden zijn;
- de beoogde bebouwingsplannen de druk op Rijswijk alleen maar meer gaan
opvoeren;
overwegende dat:
- de leefbaarheid van Rijswijk en het welzijn van haar inwoners steeds meer
in het gedrang dreigen te komen als we de groei van het aantal inwoners niet
op een toekomstbestendige duurzame manier gaan faciliteren;
- de luchtkwaliteit in Rijswijk alleen maar slechter dreigt te worden wanneer
we zonder aanpassingen in mobiliteit en ruimtegebruik doorgroeien naar
60.000 plus inwoners;
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- beschikbare ruimte maar een keer gebruikt kan worden en op korte termijn
niet terug ontwikkeld kan worden;
vraagt het college:
- omwille van de leefbaarheid, de groene ruimte niet ongebreideld op te
offeren aan verharding en bebouwing;
- de menselijke maat te hanteren als het gaat om bebouwing en inrichting
van de openbare ruimte;
- zo spoedig mogelijk te starten met het opstellen van een integrale
omgevingsvisie waarin leefbaarheid en welzijn sleutelwoorden zijn;
- de raad in dit proces mee te nemen en te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De vergadering wordt voor tien minuten geschorst.
De heer Sleddering (VVD) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. De jaarrekening 2019 zag er niet goed uit, maar de vooruitzichten
voor 2020 zijn evenmin goed. Het verwachte overschot van zo'n 180.000
euro is alweer omgeslagen naar een tekort van 3,1 miljoen. Hoe snel kan het
gaan? Volgens het college zullen wij 2020 door de te nemen maatregelen
wel met een positief saldo afsluiten. Vind u het vreemd dat de VVD Rijswijk
dit niet gelooft, gelet op de prestaties van dit college tot nu toe en de
bevindingen van de accountant?
U probeert weer te wijzen naar het landelijke beleid waardoor dit allemaal
ontstaat. Bij sommige onderdelen klopt dat, maar dat ontslaat het college niet
van de plicht om dan de kosten ergens anders en op plekken die het wel kan
beïnvloeden, te beperken. In het sociaal domein zijn er naast wettelijke taken
ook zaken die in Rijswijk bovenop de wettelijke taken worden verricht: het
Rijswijkse plusje. Daar kunt u wel degelijk ingrijpen. Dan moet je wel weten
waar het over gaat. Op een van de technische vragen van de VVD Rijswijk
over de splitsing van uitgaven in het sociaal domein tussen wettelijke
verplichtingen en toegevoegde Rijswijkse maatregelen gaf het college aan
dat die splitsing moeilijk te maken is, omdat alles met elkaar verbonden is.
Ongelofelijk. En daarom doen we maar niets.
Dat geeft maar weer eens duidelijk aan dat de boel administratief en qua
organisatie niet op orde is, maar ook dat de wil ontbreekt om stevige
beslissingen te nemen om de uitgaven te beperken. Ja, dat doet pijn, maar
het kan niet anders als het zo slecht gaat met de financiën.
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Die onwil om zelf verantwoordelijkheid voor bezuinigingen te nemen blijkt ook
uit de memo van het project Transparant begroten. Het college stelt een hele
lijst samen met mogelijke bezuinigingen, maar durft zelf niet te kiezen en
verantwoordelijkheid te nemen. Onder de noemer van "participatie", het
meest misbruikte woord van dit college, laat u de keuze voor de
bezuinigingen over aan de raad. Kortom geen visie, geen ambitie, maar
weglopen van de verantwoordelijkheid om de boel echt "op orde" te maken.
Participatie over de besteding van de Enecogelden bent u plotseling
vergeten. U boekt zonder overleg met de raad 20 van de 70 miljoen euro
over naar de algemene reserves. Hoe dubbelhartig! De afspraak was dat het
college samen met de raad zou praten over de besteding van de
Enecogelden. Op verzoek van de VVD Rijswijk had dit voor de Kadernota
moeten gebeuren. De VVD Rijswijk had al een vermoeden dat u er anders
met de vele euro’s vandoor zou gaan en ja hoor, u gebruikt 20 miljoen om
het falende financiële beleid op te vangen. Het is niet te geloven. Wij zullen
samen met andere partijen hierover een amendement indienen.
Wij hebben een paar suggesties voor u. De VVD Rijswijk zal het college
samen met Rijswijks Belang, GroenLinks en Gemeentebelangen Rijswijk bij
motie verzoeken om echt in te grijpen in het sociaal domein, om de alsmaar
optredende budgetoverschrijdingen te beperken. Op mondelinge vragen van
de VVD Rijswijk om iets te doen aan een van de mogelijke oorzaken van
budgetoverschrijding, de zogenaamde upcoding, weigerde de wethouder
actie te ondernemen en verwees hij naar de accountant. Alsof die het al niet
druk genoeg heeft met Rijswijk. Vandaar de motie.
De VVD Rijswijk is voor het beperken van de lasten voor burgers en
bedrijven. Het college zegt in de Kadernota dat ook te willen. De VVD
Rijswijk zal u daaraan houden. Geen extra verhogingen van de belastingen
en geen heffingen voor burgers en bedrijven om het falend financieel beleid
op te vangen.
De VVD is van mening dat het college te vaak verrast wordt door
budgetoverschrijdingen en tegenvallers. Daarom vraagt de VVD u om een
einde te maken aan de vele open-einderegelingen waarmee u in de
begroting te maken heeft. Een voorbeeld. De Ooievaarspas viel in 2019 veel
duurder uit dan begroot met als oorzaak dat er meer passen afgenomen
werden en het gebruik intensiever was. U krijgt vervolgens een rekening van
de gemeente Den Haag en hoppa: weer een hoop euro’s kwijt. Het lijkt mij
goed om dit soort open-einderegelingen structureel tegen het licht te houden.
Bent u bereid om dat te doen? Tevens moet bij dit soort regelingen een
piepsysteem worden ingevoerd voor als het gereserveerde budget op dreigt
te raken. Voor de VVD Rijswijk geldt dan: op is op! Niet alleen bij de
Ooievaarspas, maar bij veel van dit soort regelingen. En als maximering op
de een of andere manier niet mogelijk is, dan vinden wij dat die regeling
afgeschaft moet worden. Dat geldt ook de Ooievaarspas. Daar verzinnen we
dan een beter en beheersbaarder alternatief voor.
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De VVD is van mening dat de gemeente Rijswijk niet op moet draaien voor
de kosten van de energietransitie bij Stedin. Die hebben zelf middelen
genoeg en kunnen eventueel steun vragen bij het Rijk. Is het college bereid
dit standpunt in te brengen in de aandeelhoudersvergadering van Stedin?
De VVD Rijswijk is van mening dat nu de bepalingen van de veiligheidscirkel
van TNO per 1 januari verdwijnen, de upgrade en uitbreiding van de RHCvelden met spoed ter hand moet worden genomen. De vernieuwing van veld
3 en de aanleg van een vierde veld kunnen niet langer wachten. Dus graag
zo spoedig mogelijk aan de slag, het liefst in de winterstop van 2020/2021.
Bij de aanleg zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met de
toekomstplannen van het totale sportpark Elsenburg, maar daar hebben we
nog tijd genoeg voor. De VVD heeft hierover een motie achter de hand die ik
zal indienen afhankelijk van het antwoord van de wethouder.
De apparaatskosten per hoofd van de bevolking stijgen. Juist bij een
groeiende bevolking zouden deze kosten door efficiency lager moeten
worden. Kunt u ons uitleggen hoe dat zit en dan net iets overtuigender dan
de antwoorden die op de technische vragen zijn gegeven? Hoe is het toch
mogelijk dat de inhuur van externe medewerkers buitensporig is gestegen?
Het is een mooi verhaal in uw antwoorden op vragen uit de raad over
onvervulbare vacatures en daardoor kosten voor inhuur en minder
loonkosten, maar de VVD gelooft daar niets van. Het blijkt ook niet uit uw
eigen cijfers. De gerealiseerde formatie en bezetting per 1.000 inwoners is in
2019 hoger uitgevallen dan u zelf had begroot. U moet uzelf een harde target
opleggen voor de inhuur van externen gecombineerd met een professioneel
werving- en selectiebeleid om jonge, startende ambtenaren aan Rijswijk te
binden. Maak het leuk en aantrekkelijk, met een breed pakket zodat ze na vijf
jaar kunnen vertrekken naar een grotere stad. Dan hebben we ze vijf jaar
gehad en hebben we kunnen profiteren van hun nieuwe kennis, hun
innovatie, hun elan en hun enthousiasme.
En ja, ambtenaren die al heel lang op hetzelfde dossier zitten, moeten
middels een modern HR-beleid nieuwe uitdagingen krijgen binnen of buiten
Rijswijk. Is het college bereid dit serieus op te pakken? Het wordt namelijk al
jaren gezegd, maar we zien er niets van. Verder willen wij graag van het
college weten of er bij de inhuur van externen serieus wordt gekeken naar
eventuele belangenverstrengeling van die externen, omdat zij bijvoorbeeld
afkomstig zijn uit de adviespool van een bouwer of projectontwikkelaar?
De parkeerreserve is intussen verworden tot Rijswijkse grabbelton. Te pas
en te onpas wordt er een greep in die reserve gedaan, voor een
fietsenstalling, fietsboxen of een salamanderpad over de A4. Is het college
bereid eerst een mobiliteitsvisie met de raad te bespreken en daarna te
bepalen voor welke onderdelen daarvan de parkeerreserve gebruikt kan
worden?

pagina 22 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur
Ik sluit af met coronacrisis. In mijn bijdrage heb ik die tot nu toe niet
genoemd, anders dan in de teksten van het college. De coronacrisis kost de
gemeente geld en het is goed dat de VNG voor de gemeente bezig is om de
kosten van die crisis vergoed te krijgen van het Rijk. U gebruikt de
coronacrisis echter te vaak als excuus voor zaken die niet gerealiseerd zijn.
"Sorry, de ambtenaren werkten thuis, dus het werk ligt stil." Dat kan niet waar
zijn. Ook wilt u alle werkplekken van medewerkers thuis volledig opnieuw
inrichten voor, als de VVD het goed begrepen heeft, €1.800 per werknemer.
Ook dat kan niet waar zijn. Mensen hebben ook een eigen
verantwoordelijkheid voor het goed inrichten van de werkplek thuis.
Al met al geen vrolijk beeld in deze kadernota, maar wat de VVD de meeste
zorgen baart is het gebrek aan ambitie, daadkracht en degelijk financieel
beleid van dit college. Het moet echt anders, vanaf morgen! Dank u wel
voorzitter.
Door de fractie van de VVD wordt de motie Eindelijk een nieuw sportveld
voor de RHC (M-V) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat
- de Rijswijksche Hockey Club RHC een van de grootste en succesvolste
sportvereniging van Rijswijk is;
- de doorgroei van de vereniging de afgelopen jaren ernstig is vertraagd
door de bepalingen van de TNO-veiligheidscirkel met als gevolg onder
andere een lange wachtlijst voor nieuwe leden;
- de bepalingen van de TNO-veiligheidscirkel vanaf 1 januari aanstaande
niet meer gelden;
overwegende dat:
- een verdere ontwikkeling van RHC nu snel mogelijk wordt gemaakt door
uitbreiding van de accommodatie;
- de kwaliteit van de hockeyvelden in topconditie moeten zijn en dat
dreigende afkeuring door de KNHB zo spoedig mogelijk moet worden
voorkomen;
- een verdere ontwikkeling van sportpark Elsenburg een mooie
ontwikkeling is voor de toekomst, zeker als dit in goed overleg met alle
aanwezige sportclubs op de accommodatie wordt voorbereid;
draagt het college op om:
- per direct de voorbereidingen te starten voor vervanging van de toplaag
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van veld 3 van RHC in de winterstop van 2020/2021, welke al is
opgenomen in de planning en het budget sportaccommodaties;
- per direct de voorbereidingen te starten voor de uitbreiding van de
accommodatie met een vierde veld, mede gelet op de grote wachtlijst met
kandidaat-leden uit Rijswijk Buiten, waarvoor een budget eerder is
toegezegd bij de inrichting van Rijswijk Buiten zonder sportvoorzieningen;
- deze verbetering en uitbreiding te realiseren daarbij rekening houdend
met de toekomstige ontwikkeling van het totale sportpark,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van de VVD wordt de motie Passende en gewenste
financiering in de jeugdhulp (M-VI) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- al geruime tijd kennis is over en zorgen bestaan om upcoding in de zorg;
- upcoding een complex en ongewenst probleem is in de zorg en in de
jeugdhulp1;
- de accountant nimmer direct zicht heeft op upcoding in de jeugdhulp;
- er niet is uitgesloten dat upcoding heeft plaatsgevonden of nu plaatsvindt
door zorgaanbieders in de jeugdhulp;
- dit niet per definitie te maken heeft met opzet of fraude maar ook met
de systemische complexiteit van de jeugdhulp2;
- het college heeft aangekondigd in 2020 te komen met een koersdocument
“Toegang tot zorg”;
overwegende dat:
- meer passende codering van de jeugdzorg leidt tot meer passende
financiering van de jeugdzorg;
- een te zware zorgverlening contra-indicatief is voor een goede kwaliteit
van leven;
- afhankelijkheid van zorg moet worden vermeden;
- zorg zoveel mogelijk moet aansluiten op de behoeften van het kind;
verzoekt het college om:
- in het koersdocument “Toegang tot zorg” aan te geven hoe upcoding
wordt vermeden in de toekomst;
- te onderzoeken, al dan niet met collega’s in andere gemeenten in
hoeverre en in welke mate er sinds de decentralisatie in het sociaal
pagina 24 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur
domein upcoding een rol heeft gespeeld bij de kosten van de jeugdhulp;
- ondersteuning te zoeken hoe de kosten die ongewenst extra zijn
gemaakt kunnen worden gecompenseerd door bijvoorbeeld het Rijk,
en gaat over tot de orde van de dag.
1 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/upcoding-oorzaaktekorten-op-jeugdhulp.9616455.lynkx
2 https://www.sociaalweb.nl/blogs/het-geldlek-in-de-jeugdzorg-upcoding
De heer Dolmans (D66) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. "D66 Rijswijk, en volgens ons ook veel inwoners van onze stad,
ergeren zich aan de taaiheid van het beleid. Verandering is kennelijk
hartstikke moeilijk." Met die woorden begon ik vorig jaar het kaderdebat. En
ik moet de neiging onderdrukken om een groot gedeelte van mijn inbreng
van vorig jaar hier vandaag weer te herhalen. Want er liggen nog steeds veel
taaie dossiers die om concrete verandering vragen, zoals de Beatrixlaan,
zoals een ambtelijke organisatie die door externe inhuur moet worden
onderstut, en opnieuw een structureel begrotingstekort.
En we leven niet meer in het Rijswijk van 2019 maar in het Rijswijk van 2020.
We leven in een samenleving, in een land, en in een wereld die wel sterk zijn
veranderd; door corona, klimaatverandering, racisme en uitsluiting,
protesten. Mensen die zich niet gehoord voelen en dat verwijten aan anderen
die zich ook niet gehoord voelen. De coronamaatregelen zijn verlicht maar de
pandemie is nog niet over. De klimaatverandering is niet weg en de boosheid
en de protesten zijn nog niet verdwenen. De schok in de samenleving is
groot. Het "oude normaal" komt niet meer terug. In Rijswijk, net als in de rest
van de wereld, hebben ondernemers in vooral de horeca, detailhandel en
cultuursector enorm harde klappen gekregen. Een evenement als het
Strandwalfestival gaat dit jaar, in ieder geval fysiek, niet door. Mensen zijn
werkloos geworden, vrezen voor hun baan. Ondernemers vrezen voor hun
toekomst.
De voor Rijswijk belangrijke kantorenmarkt komt nooit meer op het oude
niveau omdat we gewend zijn geraakt aan het thuiswerken. Het
winkelbestand in Rijswijk staat onder druk omdat we gewend zijn geraakt aan
het
bestellen via het internet.
Deze crisis raakt met name ook mensen die het toch al moeilijk hadden om
mee te komen. Het onderwijs op afstand heeft vooral gevolgen bij kinderen in
achterstandssituaties. Niet-digitaalvaardigen kunnen niet goed meekomen in
de anderhalvemetersamenleving. De kansen op de arbeidsmarkt voor
schoolverlaters, en ook voor 50-plussers zijn lager geworden. De vraag naar
jeugdzorg zal nog verder toenemen. Verenigingen, sport, muziek en theater;
ze vrezen dat hun leden niet meer terugkomen. Daardoor staat de sociale
samenhang in Rijswijk op het spel!
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En de gemeente zit zelf in financieel zwaar weer. Deels door corona, deels
door decentralisaties zonder bijbehorend geld, en ook omdat we ons
huishoudboekje nog niet helemaal op orde hadden. Hoe werken we ons als
Rijswijk dan uit deze crisis? "Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en
dan verschillende uitkomsten verwachten". Het antwoord is dus niet alleen
maar "bezuinigen". Ja, het huishoudboekje moet uiteindelijk op orde maar
niet door alleen maar op kosten te beknibbelen. D66 Rijswijk wil een radicale
herziening van wat de gemeente doet, en hoe ze het doet. Niet alleen maar
20% van de beïnvloedbare begroting onder de loep nemen maar 100%. En
ons verdienvermogen als gemeente vergroten.
D66 Rijswijk kijkt optimistisch naar de toekomst. We blijven werken aan een
bruisende, levendige stad met gelijke kansen voor alle Rijswijkers. D66 geeft
het college dan ook de volgende kaders mee. We lossen het structureel
begrotingstekort niet op met het opeten van de Enecogelden, wel met het
inzetten van de Enecogelden om de basis op orde te brengen en het
verdienvermogen van de gemeente te vergroten. We geven geen geld uit
aan nieuw of ander beleid zonder een concreet plan.
We kunnen bijvoorbeeld kosten besparen op de brandweer,
bredewelzijnsuitgaven, maatschappelijk vastgoed, de collectieve
zorgverzekering en afvalverwerking, en sommige investeringen later doen,
mits we dat allemaal slim doen. Besparingen nu mogen niet leiden tot hogere
maatschappelijke kosten straks. We moeten niet besparen op de "basis op
orde", zoals een veilige, schone, en goed onderhouden stad, zoals met het
groenbeheerplan. We moeten niet bezuinigen op het groot project
Organisatieontwikkeling. Want we moeten streven naar een slagkrachtige,
kennisgedreven ambtelijke organisatie met een flexibele schil.
Het vergroten van onze verdiencapaciteit: we blijven investeren in het
verdienvermogen en de werkgelegenheid door woningbouw en verbetering
van het vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. We houden het
voorzieningenniveau in stand: het zwembad, Museum Rijswijk en de
Schouwburg gaan niet dicht; cultuureducatie, sport en bestrijden
taalachterstanden door de bibliotheek behouden prioriteit.
We geven invulling aan het Verstedelijkingsakkoord met het aanjagen van de
woningbouw in Rijswijk door verdichting, (meer) gelaagde bouw, en we
bouwen niet in resterend waardevol groen. En we jagen actief gelden na van
derden: subsidie van de Europese Unie, het Rijk en de MRDH, en ook extra
bijdragen van projectontwikkelaars voor de openbare ruimte en
natuurontwikkeling. Dat laatste kan door fondsvorming en zogenaamde
anterieure overeenkomsten; concrete gebiedsontwikkelingen die passen in
onze Stadsvisie.
D66 Rijswijk verzoekt het college in zijn beantwoording concreet aan te
geven of het deze kaders wil overnemen, en welke overwegingen het college
hanteert om deze kaders te vertalen in de begroting later dit jaar.
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Tot slot. Verbindt verleden, heden en de toekomst van Rijswijk. In 3500
v.Chr., de Nieuwe Steentijd, werd Rijswijk al bewoond. In de 12e eeuw
ontstond rondom de Oude Kerk een welvarend dorp. Meer dan de helft van
de Rijswijkers was toen "welgeboren". Vrije inwoners, boeren en lage adel
die voor hun rechten konden opkomen. Dat was heel bijzonder in die tijd.
Rijswijk speelde en speelt een belangrijke, internationale rol zoals in 1697 bij
de Vrede van Rijswijk. Na de Tweede Wereldoorlog maakte burgemeester
Bogaardt van Rijswijk met zijn landgoederen een vooruitstrevende en groene
stad. En we spelen nog steeds een belangrijke, internationale rol met de
vestiging van het European Patent Office en andere internationale
organisaties en bedrijven in onze gemeente. We moeten niet vervallen in
nostalgie. We kunnen wel voortbouwen op ons rijke verleden. Werken aan
een vooruitstrevende, toekomstgerichte en levendige stad met gelijke kansen
voor haar inwoners, in een groene leefomgeving en met een voortdurend
zich vernieuwende en duurzame economie. Dat vraagt wel om een omslag in
denken en doen. Hetzelfde blijven doen en dan andere uitkomsten
verwachten is immers "waanzin".
Mevrouw Pelzer (Wij.) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. We zijn hier vandaag om de kaders mee te geven voor de
conceptbegroting. Dit doen we in het licht van de huidige maatschappelijke
context en opgaven en uiteraard tegen de achtergrond van de strategische
koers van de stad voor de komende jaren. Of, zoals mevrouw Alberts zo
mooi zei: bedenk eerst wat je belangrijk vindt.
De coronacrisis heeft wat betreft de fractie Wij. laten zien dat als het mis gaat
met de wereldgezondheid dit enorme gevolgen heeft voor de economie. Een
gezondheidscrisis heeft veel menselijk leed en een economische crisis
veroorzaakt, met financiële gevolgen voor inwoners, bedrijven, instellingen
maar ook de gemeente Rijswijk zelf. De crisis heeft ons laten zien dat wat
wellicht economisch interessant is op korte termijn, op lange termijn wel eens
heel duur kan zijn. Denk aan het voorbeeld van de mondkapjes die vanwege
prijsvoordelen in China worden gemaakt wat ons voor grote problemen
stelde toen we ze nodig hadden en zelf niet konden produceren.
We werden ons er pijnlijk van bewust dat volksgezondheid en welzijn niet
losstaan van economie en welvaart. Als je het een verwaarloost, kan dat
enorme gevolgen hebben op het ander.
Bij het maken van beleid in de gemeente Rijswijk voert geld ook de
boventoon van het debat, zeker in tijden van financiële krapte. Hierdoor
vergeten we de onderwerpen zoals: natuur, sociale cohesie, veiligheid en
welzijn. Deze onderwerpen behoren tot de brede welvaart die voor Wij. en
alle Rijswijkers nog meer impact heeft op hun dagelijks leven dan de
economische

pagina 27 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur
berekeningen. Er is volgens Wij. een instrument nodig om welzijn, welvaart
en economie af te wegen in de kaders die we als gemeente stellen. We
moeten niet alleen kijken naar het hier en nu, maar ook naar ons beleid op
langere termijn. Hoe creëren we de leefbare stad waar het fijn wonen,
werken en recreëren is?
Volgens Wij. kan dat onder andere door centrale betrokkenheid van inwoners
bij de stadsontwikkeling, met een goed participatiemodel dat daaraan ten
grondslag ligt en met net zoveel aandacht voor zaken als gezondheid, welzijn
en sociale cohesie als voor de financiën. Dit kijken naar welvaart én welzijn
verhoogt onze weerbaarheid tegen een crisis. De landelijke monitor Brede
Welvaart kan ons hierbij helpen. Die monitor laat effecten van beleid zien op
economisch vlak én op het gebied van welzijn. Ook bij de Tweede Kamer
staat het op de agenda: tijdens de Verantwoordingsdag is dit jaar voor het
eerst ook gekeken naar Brede Welvaart, naast de economische afrekening
door de Rekenkamer. Wij. pleit er dan ook voor om óók in Rijswijk deze
Monitor Brede Welvaart stelselmatig te gaan gebruiken om beleid te
evalueren. Onze wethouders en wij allemaal zouden bij beleid moeten gaan
aangeven welke effecten we daarvan verwachten voor de brede welvaart, en
niet alleen maar voor de cijfers. Dit gaat ook zorgen voor een rijker politiek
debat. Dan kunnen we immers echt controleren of die bredere doelen zijn
bereikt.
De kaders die Wij. daarom meegeeft, liggen deels op het vlak van het beter
aansluiten op de Stadsvisie die vier jaar geleden is vastgesteld, door de
ambitie van groene buitenplaats een prominentere plek te geven, en deels op
het heroverwegen van de koers en de strategie door de invloed van beleid,
van élk beleidsveld, op de brede welvaart te bekijken. En nogmaals:
corona heeft laten zien dat economie, welvaart en welzijn nauw met elkaar
verbonden zijn.
Ook gezien de meerjarentekorten wordt het tijd om de koers te verleggen: we
zitten nu voor het tweede jaar op rij met de noodzaak om ad hoc te
bezuinigen. Dat moeten we veranderen: voorkómen in plaats van genezen
oftewel teller op nul en opnieuw opbouwen. Zero-based dus. Met betrekking
tot de keuzelijst uit de memo is de ambitie van Wij. Rijswijk om vooral te
kijken
naar langetermijnoplossingen. Daarom kiezen wij níet voor
kortetermijnbezuinigingen die op lange termijn meer kosten zullen opleveren,
en juist wél voor kortetermijninvesteringen die op lange termijn de
opbrengsten verhogen of de kosten verlagen. Wij. heeft daarvoor per mail
suggesties gedaan aan de wethouder van financiën.
In ieder geval telt voor Wij. dat de grootste tekorten uit het sociaal domein
waar mogelijk ook binnen dit domein worden opgelost. Wij. ziet graag dat in
het sociaal domein een groter percentage wordt gehanteerd om te
bezuinigen. Wij. is ervan overtuigd dat dit met de aanpak van zero-based
begroten mogelijk is.
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De keuzes uit de memo zullen naar verwachting per partij zeer uiteenlopen.
Ik wens het college daarom veel wijsheid met het opstellen van het
definitieve voorstel op basis van alle inbreng van vandaag.
Concreet stellen we de volgende vier maatregelen voor:
1. zet in navolging van de Stadsvisie en inspelend op Brede Welvaart, veel
meer dan nu het geval is óók in op leefbaarheid en welzijn en niet alleen op
welvaart. Vanuit deze wens dient Wij. samen met GroenLinks de motie
“leefbaarheid en welzijn in de omgevingsvisie” in.
2. zero-based begroten, startend bij het sociaal domein:
- zet z.s.m. het zero-based begroten in dat met deze aanpak van transparant
begroten is gestart door een gedegen herbezinning op het hele programma;
- richt je op het behalen van financiële voordelen door integraal te werken,
door onderwerpen aan elkaar te koppelen: welzijnsactiviteiten die gebruikt
worden om mensen vanuit participatie weer te activeren richting werk,
sportactiviteiten die ingezet worden voor gezondheidsdoelstellingen en ook
voor het activeren van mensen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Rijswijkers
kunnen sporten. Door het ruimtegebrek in de sporthallen komen clubs in
Rijswijk in de winter echter knel te zitten met sporturen. Daarom zullen wij na
het reces komen met een initiatiefvoorstel voor een ballonhal.
- herijk de subsidies en ga werken met resultaatgericht begroten: we gaan
niet uit van de bestaande structuur, maar starten met de doelstellingen die
we willen behalen en zetten de vraag uit in de markt zodat allerlei partijen
daarop kunnen offreren. Ook kan met die herijking een bezuinigingsopdracht
van 10% meegegeven worden aan de subsidieontvangers: door samen met
hen te kijken naar wat er mogelijk is in plaats van zelf de kaasschaaf te
hanteren, ontstaat daar veel meer draagvlak voor en is er misschien zelfs wel
meer haalbaar. Andere gemeenten die ons daarin voorgingen hebben dat
aangetoond.
3. Investeer op korte termijn in dingen die op lange termijn leiden tot
meer opbrengsten en voordelen:
- preventie in de jeugdzorg leidt aan de achterkant tot besparingen. Wij.
tekent daarom mee met de motie van CDA en GroenLinks;
- aansluitend op de ambitie uit de Stadsvisie om een innovatieve katalysator
van de regionale economie te zijn, willen we investeren in het programma
Economie & werken om de economie in Rijswijk nu écht te gaan verstevigen.
Vergelijkbare gemeenten geven twee, drie of vier keer zoveel uit als Rijswijk.
De leegstand die daardoor mede ontstaat, veroorzaakt hoge kosten doordat
de ozb voor niet-woningen oninbaar is of verlaagd wordt. Bijna 6 ton
verliezen we op die post! Als we aan de voorkant investeren, levert dat aan
de achterkant dus opbrengsten op. Het inzetten van parkmanagement zou
daar een mooie start voor zijn. Hierover dienen we een motie in.
- Zet extra in op het vormgeven en handhaven van het SROI-beleid. Maak
daarbij de koppeling naar de maatschappelijke opgaven van de stad en geef
partijen de kans om hun SROI-verplichting in te vullen door bij te dragen aan
maatschappelijke projecten en niet alleen door mensen uit de bijstand aan te
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nemen op vacatures.
- Zorg voor investeringen in het afvalbeleid, zodat het aantal tonnen restafval
snel daalt. Zoals eerder uitgerekend, spaart dat minstens €300.000 per jaar.
4. Tot slot: In het licht van het bovenstaande, pleiten we voor een
innovatiefonds: een bestemmingsreserve bestemd voor nieuw beleid,
innovaties, die aantoonbaar op de lange termijn geld opleveren of voor
kostenbesparingen zorgen. Zodat we ook in tijden van tekorten kunnen
investeren, maar dan wel alleen in zaken die aantoonbaar geld gaan
opleveren. Hierover dienen we een motie in.
Los van bovenstaande is het wat Wij. betreft een goed idee om te komen tot
een strategische heroverweging. Van de begroting, van het beleid, van de
visie op de stad. Handelen we wel naar die visie die we zelf hebben
vastgesteld vier jaar geleden? En past die visie nog steeds bij het soort
gemeente dat we willen zijn? Er is veel veranderd door corona en niet alleen
op financieel vlak. En die crisis is nog niet voorbij. Wat leert ons dat en wat
moeten we noodgedwongen wijzigen? We moeten deze situatie gebruiken
om eens echt goed te heroverwegen of we de koers die we hadden nog
steeds de koers is die we kunnen en willen lopen. En bepalen hoe we beter
kunnen aansluiten bij onze eigen Stadsvisie op het gebied van leefbaarheid
en welzijn. Daar zouden we een serieus traject voor moeten doorlopen. Het
zou zomaar kunnen zijn dat omdat de wereld nu anders is, ook Rijswijk een
beetje anders moet worden. Ik daag jullie uit.
Door de fracties van Wij., de VVD, D66, Gemeentebelangen Rijswijk, Beter
voor Rijswijk en het CDA wordt de motie Investeringsfonds (M-VII) ingediend.
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- de budgetoverschrijdingen in het sociaal domein groot zijn en structurele
tekorten op de begroting veroorzaken;
- diverse provincies en gemeenten succesvol gelden inzetten om
ontwikkelingen op bijvoorbeeld de gebieden sport, cultuur en economie in
beweging te krijgen;
- de provincies hierbij met name gebruik maken van revolverende fondsen en
voorwaarden van cofinanciering;
- in de 1e Halfjaarsrapportage een voorstel wordt gedaan tot het inrichten
van een bestemmingsreserve van de Enecogelden;
overwegende dat:
- de begrotingstekorten niet mogen leiden tot het “kapotbezuinigen” van
welzijn in Rijswijk;
- kortetermijninvesteringen kunnen leiden tot langetermijnbesparingen;
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- investeringen/innovaties o.a. in re-integratie, zorg en economie een grote
toegevoegde waarde kunnen hebben voor het Rijswijk van de toekomst;
- met jaarlijkse stortingen vanaf 2021 onttrekkingen in 2020 gecompenseerd
kunnen worden;
draagt het college op:
1. bij het raadsvoorstel omtrent de besteding van de Enecogelden de raad
een voorstel aan te bieden tot het instellen van het
Investeringsfonds/Innovatiefonds Rijswijk;
2. hierbij mee te nemen minimale en maximale waarden van het fonds,
voorwaarden voor jaarlijkse stortingen en onttrekkingen;
3. dit voor te bereiden in samenspraak met de woordvoerders uit de fracties
in de gemeenteraad,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van Wij., de VVD, Gemeentebelangen Rijswijk, D66 en
Beter voor Rijswijk wordt de motie Parkmanagement in de Plaspoelpolder
(M-VIII) ingediend:
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- het college zich tot doel heeft gesteld om de Plaspoelpolder opnieuw tot
aantrekkelijke vestigingsplaats te maken;
- gezamenlijke voorzieningen op het gebied van Energie, ICT en circulariteit
nog niet aanwezig zijn in de Plaspoelpolder en deze wel bijdragen aan de
aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen;
- duurzaam beheer, daaronder begrepen een tijdige investering in
vernieuwing, moet voorkomen dat de snelle veroudering van het
bedrijventerrein gewoon doorgaat;
- de ondernemers zich bij monde van de BBR uitspreken voor het opzetten
van parkmanagement specifiek gericht op de Plaspoelpolder;
- in andere gemeenten de inzet van parkmanagement zeer succesvol is en
zelfs leidt tot een minimale leegstand van maar 2%;
- een kleine investering tot minder leegstand zal leiden, waardoor de ozb
niet-woningen stijgt (nu een verliespost van bijna €600.000!);
overwegende dat:
- een modern bedrijventerrein méér is dan de optelsom van losse
bedrijfsgebouwen;
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- bedrijven in steeds meer sectoren waarde hechten aan extra’s: collectieve
voorzieningen zoals beveiliging, kinderopvang, een sportzaal, een
arbodienst;
- bedrijven belang hechten aan gezamenlijke inspanningen op het vlak van
milieuzorg, energiemanagement en vervoerscoördinatie;
- met deze extra’s een bedrijventerrein veeleer een bedrijvengemeenschap
wordt; een omgeving waarin bedrijven zo goed mogelijk kunnen gedijen en
die aangenaam is voor iedereen, ook in de toekomst;
spreekt zich uit dat:
- een bedrijventerrein dat tegemoetkomt aan dergelijke behoeften niet zonder
goed parkmanagement kan; daarbij gaat het om het sturen van de inrichting
van een terrein, het “managen” van voorzieningen en het beheren van
openbare en private ruimten; marktpartijen en overheid hebben daarin een
gedeelde verantwoordelijkheid; samen zorgen zij voor een optimale kwaliteit
van werklocaties, nu en op (zeer) lange termijn;
verzoekt het college:
- op korte termijn in gesprek te gaan met ondernemers in de Plaspoelpolder
over de opzet van parkmanagement;
- indien de ondernemers zich hiervoor uitspreken, zo snel mogelijk te komen
tot de opzet van parkmanagement voor de Plaspoelpolder,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Van Enk (CDA) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Als het gaat om het kader voor de begroting voor 2021 wil de
CDA-fractie graag op drie punten iets meegeven aan het college. Ten eerste
over de financiële huishouding, ten tweede over de kosten en baten in het
sociaal domein, ten derde over het straatbeeld in Rijswijk en de handhaving
van onze lokale regels.
Het CDA vindt het voor onze financiële huishouding van belang, dat wij de
ombuigingen van structurele tekorten zoals die vóór de coronacrisis al
bekend waren, nu netjes afmaken. Het college was daarin al een heel eind
op weg. Wij vinden dat horen tot onze lokale verantwoordelijkheid als
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gemeentebestuur. De nieuwe financiële gevolgen van de crisis zijn echter op
dit moment niet goed te overzien. Ook de rijksoverheid heeft daar nog geen
beeld van. Daarom is ook nog niet bekend of, hoe en hoeveel steun er via
het Rijk naar de gemeente gaat komen. Wij kunnen daar in dit kaderdebat
niet op anticiperen. Dat is één. Maar daar komt bij dat een klassiek
bezuinigingsbeleid bovenop de reeds ingezette ombuigingen op dit moment
desastreus voor onze gemeente kan uitpakken. Het tijdelijk dempen van de
onzekere situatie door 20 van de 70 mln. Enecogelden aan de algemene
reserve toe te voegen, vinden wij daarom een verantwoord en verstandig
voorstel. Want deze crisis kunnen we in tegenstelling tot vorige, weer snel te
boven komen als we tussentijds inzetten op het behoud van de potenties van
onze economie en het behoud van onze maatschappelijke voorzieningen.
Dat
geldt nationaal, en dat geldt ook voor onze gemeente.
Dat betekent dat investeringen in onze leefomgeving waar mogelijk door
moeten gaan. Kansen om nu door te bouwen in Rijswijk Buiten, kansen in De
Bogaard, moeten we ook nu, juist nu benutten. Daar is lef voor nodig, maar
leningen zijn bijna gratis en Rijswijk blijft in de pas meelopen met het
rijksbeleid op dit punt.
Dat betekent ook dat het CDA in Rijswijk niet extra wil bezuinigen op onze
maatschappelijke voorzieningen voor welzijn en cultuur. Ik kan mij voor een
groot deel aansluiten bij de algemene lijn van mevrouw Pelzer en de heer
Dolmans op dit punt. Wij zijn verheugd over het eerste resultaat dat geboekt
is door de lobby van de wethouder namens vele kleine en middelgrote
gemeenten in Zuid-Holland bij de provincie. Zij heeft met steun van andere
partijen hier in de raad, laten zien dat we samen in de Provinciale Staten niet
alle kaas van het brood laten eten door de grote steden, als het gaat om geld
voor cultuur. Wij bezuinigen niet op mensen. En wij zeggen ook: voorkomen
is beter dan genezen. Beter geld nu blijven uitgeven aan welzijn, dan straks
aan sociale bijstand, de gezondheidszorg, de jeugdzorg of de strafrechtelijke
handhaving.
Daarmee kom ik aan het tweede onderwerp: de ontwikkelingen in de
Jeugdzorg. De afgelopen twee jaar op rij heeft het CDA consequent gewezen
op de verontrustende ontwikkeling dat steeds meer kinderen in een traject
van professionele jeugdzorg belanden. Ging het vijf jaar geleden nog om een
op de één op de twaalf kinderen in Rijswijk, nu zitten we op een van elke
negen!
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Wij weigeren dit als normaal te gaan accepteren. Afgelopen jaren hebben wij
hier aandacht voor gevraagd. Dit jaar vinden wij dat er echt opgetreden moet
worden. Er is intussen genoeg bekend over de oorzaken van deze cijfers en
de daarmee gepaard gaande tekorten. Ieder jaar weer miljoenen meer dan al
extra was begroot. De tijd voor praten en onderzoek is wat ons betreft
voorbij. Wij vinden dat de commerciële aanbesteding van diensten bij 175
instellingen van jeugdzorg zo snel mogelijk moet worden gestopt. Linksom of
rechtsom, want intussen is wel gebleken: het kind en de ouders schieten hier
niets mee op. Ook moet de toegang tot zorgtrajecten scherp en kritisch
worden bewaakt, net zoals wordt aanbevolen in het visitatierapport van de
VNG, opgesteld onder leiding van Marjanne Sint. Het boek van deskundige
en ervaringsdeskundige tegen wil en dank, Remco Idema, is nu een jaar oud.
Waar wachten we op? Geen onderzoek dus meer, geen analyse meer,
niet praten maar doen! Daar gaat onze motie over. We hebben met
genoegen gezien dat er ook andere moties zijn voorbereid op dit onderwerp.
Over onderzoek gesproken. Het Armoedebeleid is het afgelopen jaar in
opdracht van het college geëvalueerd. En wat opvalt: er staat totaal niets in
over de kosten van dit beleid; alleen over de mate van tevredenheid bij
cliënten. Het gaat wel over effectiviteit, niet over efficiency. Een
kosten/baten-analyse is echter ook in het sociaal domein onmisbaar.
Antwoorden op vragen van de PvdA wijzen daar ook op. Of het nu gaat om
de activiteiten van Stichting Kei, of om de afhandeling van aanvragen Wmo,
het blijkt dat de bureaucratie niet alleen taai is, maar ook heel veel geld kost.
Soms nog meer dan het geld dat ten goede komt aan de mensen waar het
voor was bedoeld. Voorzitter, dit moet echt anders kunnen. In het sociaal
domein kunnen de kosten naar onze indruk structureel omlaag en de
dienstverlening en de effectiviteit structureel omhoog! Daar moeten we vooral
niet te veel onderzoeken meer naar beginnen. Dat moeten we op het
stadhuis gewoon gaan doen, dat moeten we organiseren! Zodat oude
mensen van 85 tot 90 jaar oud die uit het ziekenhuis komen niet
maandenlang moeten wachten op
huishoudelijke zorg. Ik heb vanochtend nog gebeld met mensen die
hiertegen aanlopen. Hen was zorg beloofd vanaf 1 juli, maar de gemeente
heeft hen nu laten weten dat het toch nog twee weken extra kost. De
wethouder kent de voorbeelden, We kennen allemaal de raadsadressen. Ik
vind dat wij dit als bestuur niet langer kunnen toelaten. Wij moeten ons
generen als we op deze manier dienst verlenen aan onze inwoners. Ik hoor
hierop graag een reactie.
3. Tot slot onze leefomgeving in Rijswijk. Het beeld op straat. De tijd van
Rijswijk Rozenstad is lang voorbij. Dat kan. Maar wat begonnen is als meer
ruimte voor bijen en vlinders resulteert nu langzamerhand in lelijk en slordig
groenonderhoud. Dit stoort veel mensen. Wij vragen de wethouder: is het
nou echt nodig om budgetten daarvoor te verhogen, of kan er ook hier
misschien ook nog eens wat sneller en efficiënter worden gewerkt met
bestaande plantsoenendiensten?
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Afvaldumping naast afvalcontainers blijft ook een bron van ergernis. Niet
alleen over de grens in Laak, maar ook hier zien wij meeuwen die naast de
bak gegooide rotzooi openpikken en verspreiden. Avalex reageert op
contract en dus soms dagen later. Boa’s kunnen vaak zo weinig met hun
signaleringen. Wij vragen het college om net als in Den Haag mensen zonder
werk op vrijwillige basis in te schakelen als hulp-BOA. Hulp-BOA’s kunnen
dan in het kader van bestuursrechtelijk onderzoek het gedumpte afval zelf
afvoeren en zo helpen bij het opsporen van de veroorzakers. Geen
veroorzaker gevonden? Jammer, maar het afval is dan opgeruimd voordat de
dieren erop afkomen. Het resultaat is schonere straten en werkervaring voor
mensen uit de Participatiewet. Win-win. BOA’s die wij gesproken hebben,
staan positief tegenover dit idee. Laten wij een proef gaan draaien. Ik heb
daar geen motie voor voorbereid, maar misschien zeggen voorzitter en
wethouder: prima idee, dat gaan we doen.
Ondersteuning van BOA’s is zo belangrijk, omdat zij op hun beurt onmisbaar
zijn geworden als aanvulling op de politie. Het CDA heeft eerder vragen
gesteld om net als in Utrecht over te gaan tot een pilot met goedkeuring van
het ministerie om hun opsporingsbevoegdheid te verruimen. U had daar
positief op gereageerd. Hoe staat het daarmee, voorzitter? Wat zouden wij
kunnen doen aan het beter uitrusten van onze BOA’s zodat zij zich enerzijds
bij de uitoefening van hun taak veilig voelen en anderzijds de geweldspiraal
niet wordt ingezet? Graag uw reactie.
Ter afsluiting. Wij zijn halverwege de raadsperiode van vier jaar. Wij
proberen met voorstellen voor uitvoering op deze onderwerpen langzaamaan
resultaten voor onze gemeente te gaan boeken. En ik roep onze
collegaraadsleden op: laten we bij die zaken als Jeugdzorg ook een keer
stoppen met vragen om nieuwe nota’s, plannen en onderzoeken. Voor
sommige zaken is de tijd een keer rijp. Geef de gemeentelijke organisatie nu
richting en ruimte om zaken te gaan uitvoeren. Anders blijven onze
gezamenlijke ambities hangen in goede bedoelingen.
Door de fracties van het CDA, Gemeentebelangen Rijswijk, Beter voor
Rijswijk, Wij. en Rijswijks Belang wordt de motie Aanpak betere jeugdzorg
(M-IX) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
overwegende:
- dat het aantal jeugdigen in Rijswijk die aan een specialistisch traject van
jeugdzorg deelnemen, nog steeds rond de 10% van alle kinderen en
jongeren ligt;
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- dat de kosten voor Jeugdzorg de afgelopen jaren door commercialisering
en door bureaucratie steeds weer miljoenen extra aan
begrotingsoverschrijding te zien geven;
- dat de H10 als samenwerkingsverband er ondanks kostenverhogingen niet
in slaagt efficiënter en effectiever diensten voor jeugdhulp in te kopen;
- dat de afgelopen twee jaar door meerdere partijen vergeefs om
verbeteringen is gevraagd, door veel meer jeugdigen en hun ouders
adequaat en in hun eigen sociale omgeving te helpen teneinde juist serieuze
problemen en professionele trajecten te voorkomen;
spreekt uit dat het de hoogste tijd is om zo snel mogelijk dit jaar
daadwerkelijk tot de volgende concrete maatregelen over te gaan:
A. binnen de gemeente een klein team van professionals samen te stellen
dat de toegang tot jeugdzorg bewaakt en dat naast noodzakelijke toewijzing
van hoog specialistische zorg, vooral gericht is op preventieve maatregelen
en ondersteuning in de eigen sociale omgeving, zoals talentontwikkeling van
het kind, verbetering van de maatschappelijke situatie van het gezin,
opvoedingsondersteuning en dat daarbij over samenwerking met en inzet
van
welzijnsvoorzieningen beschikt;
B. dat dit nieuwe team snel kan schakelen met zowel instellingen als Veilig
Thuis, als met medewerkers op het stadhuis belast met WMO,
Armoedebeleid, Onderwijs etc.
verzoekt het college om daarnaast de inkoop van specialistische en hoog
specialistische jeugdzorg bij een zo beperkt aantal zorgaanbieders als
mogelijk te beleggen;
draagt het college op hiermee direct aan de slag te gaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Van der Meij (GBR) spreekt de volgende tekst uit:
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Voorzitter. De wereld, en Nederland, maakt ongekende tijden door als gevolg
van de COVID-19 pandemie die ons het afgelopen halfjaar in onze greep
heeft gehouden en ook de komende tijd de nodige onzekerheid met zich zal
meebrengen. Ook Rijswijk heeft het afgelopen halfjaar de gevolgen
ondervonden van het COVID-19 virus. Het college, en u in het bijzonder
voorzitter, verdient een compliment voor de wijze waarop u de afgelopen
periode met oprechte toewijding en betrokkenheid onze Rijkwijkse inwoners,
bedrijven en maatschappelijke instellingen heeft geleid. De maatregelen die
u in regionaal verband heeft moeten nemen om het virus in te dammen, zijn
binnen Rijswijk goed nageleefd met oog voor de menselijke maat, neem de
zaterdagmarkt in Oud Rijswijk als voorbeeld, om daar waar het enigszins
mogelijk was de economie draaiende te houden.
We gaan met elkaar nog onzekere tijden tegemoet. Laten we hopen op een
snelle goede afloop.
Voorzitter, de 1e Halfjaarrapportage 2020 en Kadernota 2021 laten een voor
Rijswijk financieel weinig rooskleurig beeld zien. “Omdat het kabinet
gemeenten niet voldoende geld wil geven, gaan gemeenten kapot”. Ik citeer
hiermee VVD-wethouder Rosier van Zoetermeer die samen met zijn collegawethouders in Haaglanden en VVD-gedeputeerde Vermeulen namens de
provincie Zuid-Holland het kabinet opgeroepen heeft structureel meer geld
voor gemeenten beschikbaar te stellen. Het financieel beeld van oplopende
tekorten dat Rijswijk laat zien, is niet “des Rijswijks” maar het gevolg van
aanhoudende tekorten in het sociaal domein en de rekenregels van de
algemene uitkering. Parallel zien wij dat met de nodige voortvarendheid
onder leiding van wethouder Keus het proces van Transparant Begroten is
ingezet om inzichtelijk te maken welk deel van de begroting nu voor ons
bestuur beïnvloedbaar is. Hij is met dit traject snel na zijn aantreden, nu
inmiddels een jaar geleden begonnen, het proces is nu volop gaande, en we
zien nu met deze Kadernota de eerste vruchten hiervan terug. Jammer dat
pas in tijden van “financiele nood” dergelijke trajecten goed van de grond
lijken te komen. Voor de begroting 2020 wordt voorgesteld om 3 miljoen euro
te bezuinigen door werkzaamheden te temporiseren of niet uit te voeren. Hoe
is het college tot deze onderbouwing gekomen? Hoe reëel is realisatie? En
hoe wordt de financiële voortgang nu gedurende 2020 bewaakt waarbij het
college tijdig kan bijsturen bij mee- en tegenvallers?
Voorzitter. Gemeentebelangen Rijswijk kan zich goed vinden in het
herstelplan Financiën zoals dat nu door het college wordt voorgesteld. Niet
de stad “kapot bezuinigen” maar op een weloverwogen manier in een
vierjarenplan werken aan een structureel en reëel begrotingsevenwicht.
Logisch is daarbij dat een deel van de Enecogelden als tijdelijk buffer wordt
toegevoegd aan de algemene reserve. Als belangrijk uitgangspunt voor het
verbeteren van onze financiën, wordt genoemd “het blijven inzetten op het
verdienvermogen van de gemeente” oftewel het groter maken van de koek.
Groei van de stad
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en economische bedrijvigheid zijn wat Gemeentbelangen betreft de
belangrijkste sleutels voor het gezond krijgen en houden van onze financiën.
In andere verbanden heb ik al reeds gezegd dat Rijswijk in dit deel van de
Randstadregio een unieke propositie heeft om een bijdrage te leveren aan de
woon- en werkgelegenheidsvraag. Wij zien met voortvarendheid de verdere
uitvoering van het Masterplan Bogaard tegemoet en denken graag mee bij
de planuitwerking van het Havenkwartier. Ruimte is schaars en moet goed
gebruikt worden. Wonen, werken, verblijven en mobiliteit moet bij ieder
ontwikkelvraagstuk afgewogen worden met ruimte voor innovatieve
concepten. Het hebben van auto’s met bijbehorende parkeerbehoefte in
stedelijk te ontwikkelen gebieden als Bogaard, Havenkwartier maar ook in
Parkrijk Rijswijk Buiten kan niet meer als vanzelfsprekend gefaciliteerd
worden. Wonen, werk en zorg zijn niet per definitie op zichzelf staande
functies met hun eigen gebouwen. Biedt ruimte als het gaat om mobiliteit en
woonwerken zorgconcepten.
Gemeentebelangen Rijswijk is ook voorstander om door te pakken op het in
eigen beheer ontwikkelen en exploiteren van woonconcepten in de vrije
sector huur. College, wat is nu de stand van zaken van het onderzoek dat u
bij de begrotingsbehandeling vorig jaar heeft toegezegd?
Binnen de culturele sector zien wij ook mogelijkheden voor een stuk
innovatie en besparingen op subsidiegelden. Wij willen het Huis van de Stadconcept als samenwerkingsmodel voor alle culturele instellingen gaan
toepassen om gezamenlijk te werken aan een vraaggericht cultureel aanbod
voor een zo’n breed mogelijk publiek. De Schouwburg en het Museum
moeten qua
locatie maximaal de ruimte krijgen om verder te commercialiseren. Voor de
onderdelen van programma’s die gepaard gaan met subsidie, kan bij
doorgang het Huis van de Stad als podium dienen. Op deze manier willen wij
bijdragen aan een nog steeds breed cultureel aanbod wat per saldo wel
rendabeler is. Graag horen wij de mening van het college hierover.
Voorzitter, wij vinden het belangrijk om komend jaar aandacht te gaan
schenken aan de sportactiviteiten rondom het Elsenburgerbos. Nu het
daadwerkelijk beëindigen van de gevaarlijke milieuactiviteiten bij TNO
aanstaande is, is onze fractie van mening dat met voortvarendheid de
sportparkontwikkelingen van RHC tezamen met De Spartaan en
fietscrossclub Rijswijk opgepakt moeten worden. Wij zien een nadrukkelijke
meerwaarde in samenwerking van deze verenigingen op deze locatie. Graag
een reactie vanuit het college.
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Voorzitter, verderop dit jaar zullen wij met elkaar nog in gesprek gaan over
de kaderstelling met betrekking tot de besteding van de Enecogelden. Graag
willen wij u hierbij onze eerste gedachten geven. Naast de voorgestelde
tijdelijke versterking van ons weerstandsvermogen met een deel van deze
gelden wil Gemeentebelangen nu invulling geven aan de raadsbrede motie
Tunnel Beatrixlaan van november 2018 om nu een bestemmingsreserve te
gaan vormen van 20 miljoen euro als gemeentelijk aandeel in de
Beatrixtunnel. Om in de regio en landelijk duidelijk te maken dat het onze
gemeenten om meerdere reden serieus is om werk te maken van deze
tunnel. Gemeentebelangen Rijswijk is ervan overtuigd dat het expliciet
reserveren van gemeentelijke middelen de besluitvorming verder zal
bespoedigen. Graag horen we de mening van andere fracties hierover.
Met betrekking tot onze aandelen in Stedin constateren wij dat het college
bijna het gehele jaarlijks dividend met €600.000 vanaf 2021 reeds uit
voorzichtigheidsoverwegingen heeft afgeboekt. Stedin staat voor een forse
opgave om het kabelnet te verduurzamen en heeft onvoldoende liquiditeit om
dit te realiseren. Rijswijk als relatief kleine aandeelhouder heeft geen
strategische positie in Stedin. Wij pleiten ervoor om als het enigszins kan
onze
aandelen te verkopen. Graag een reactie vanuit het college hierop.
Tot slot voorzitter, het sociaal domein. Gemeentebelangen pleit nog steeds
voor een systeemwijziging van het sociaal domein en dan vooral jeugdzorg.
De organisatie moet beter en efficiënter. We moeten terug gaan naar de
basis. Waarvoor hebben we dit soort voorzieningen? Wie zijn allereerst
verantwoordelijk? Is dit de gemeente of zijn er ook andere instanties die hun
verantwoordelijkheid moeten pakken? Hoe pakken we deze
mentaliteitskwestie aan?
Voor Gemeentebelangen ligt de verantwoordelijkheid primair bij ouders en de
directe omgeving van het kind, zoals de school, verenigingen maar ook de
huisarts. Wij willen een sterke Rijswijkse samenleving waar we naar elkaar
omkijken. Uiteraard moet de gemeente opgesteld staan voor de jongeren die
ondanks de sterke samenleving te ernstige problemen hebben en hiervoor
professionele hulp nodig hebben. Daarom pleit Gemeentebelangen ervoor
om systematische veranderingen door te voeren om het beroep op jeugdzorg
te verminderen. De gemeente is momenteel een van de eerste partijen die
hierin verantwoordelijkheid neemt. Gemeentebelangen wil graag zien dat ook
andere partijen naar voren stappen.
Gemeentebelangen Rijswijk is blij om te horen dat de eerste stappen hierin al
worden gezet, dat huisartsen worden ingezet als eerstelijns adviseurs. Wij
hopen dat andere partijen dit goede voorbeeld zullen volgen en dat deze
trend wordt voortgezet. GBR is namelijk van mening dat hoe lager het niveau
is dat het probleem van een kind gesignaleerd wordt, hoe sneller dit
probleem ook kan worden opgepakt en hopelijk opgelost, zonder dat het kind
in de molen van jeugdzorg terecht komt. Dit filter tussen jeugdigen en
jeugdzorg leidt tot een hogere effectiviteit.
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Daarom een oproep: stel de openeinderegeling ter discussie. Het is een
grote stap, dat realiseren wij ons ook, maar die stap moeten we juist nu
durven te nemen, nu andere partijen ook gaan bewegen. Hierdoor worden de
kosten omtrent jeugdzorg meer beheersbaar, maar het allerbelangrijkste: het
komt ten goede van de Rijswijkse jeugd. Wij horen graag van het college
welke stappen nu inmiddels zijn gezet in het hervormen van de Jeugdzorg.
Dank u wel.
Door de heer Kooy wordt de volgende tekst uitgesproken:
Voorzitter, leden van de raad, wethouders. Eerlijk uit de crisis, dat is wat de
PvdA wil. De coronacrisis heeft impact gehad op onze hele gemeenschap.
Helaas hebben we ook in Rijswijk slachtoffers te betreuren en we wensen
nabestaanden veel sterkte. Ook inwoners die herstellende zijn van soms
ernstige gevolgen wensen wij een voorspoedig en volledig herstel.
Onze gemeenschap, de gehele maatschappij, is behoorlijk ontwricht geraakt.
We danken iedereen die zich hard heeft ingezet voor het bestrijden van de
ziekte. De gevolgen van de genomen maatregelen leiden helaas ook tot veel
nieuwe armoede; financieel, maatschappelijk, sociaal. Zo zijn onder andere
veel ouderen nog verder vereenzaamd.
Veel gezinnen zijn financieel geraakt, bedrijven zijn ernstig getroffen. De
emotionele en financiële armoede is fors toegenomen. De gemeente Rijswijk
staat voor een verdere keuze in de gemeenschap die ze wil zijn. De
coronacrisis heeft voor de PvdA aangetoond dat we een solidaire
gemeenschap willen en moeten zijn. Daarom wil de Rijswijkse PvdA bij het
behandelen van de Enecogelden komen met een voorstel voor een
maatschappelijk fonds om Rijswijk sociaal en maatschappelijk fit te krijgen.
Bezuinigingen op verschillende gebieden hebben diverse uitwerkingen.
Relatief kleine bezuinigingen op sociaal domein kunnen een brede impact
hebben op heel Rijswijk, terwijl bezuinigingen op bijvoorbeeld gebouwen een
klein impact heeft. Hier dienen we als bestuurders rekening mee te houden.
Gelukkig werkt dat ook de andere kant op: inzet heeft een brede impact.
Vindt u ook niet, wethouder?
Toch zien we zien het college zwalken c.q. zoeken bij het opkomen voor de
zwakkeren of minder draagkrachtigen en eenzamen in het reguliere beleid
van onze gemeente. Er ontbreken nu een aantal beleidsrijke kaders op het
sociaal domein of ze zijn verouderd. Financiën worden meer en meer leidend
en beleidsbepalend terwijl we verder af komen te staan van wat wij nu
zouden moeten zijn: een sociale samenleving. College, zolang er nog geen
actuele nota is: hevel deze gelden over naar volgend jaar.
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Wat ons betreft wordt zo snel mogelijk samen met de raad gewerkt aan
nieuwe kaders voor het sociaal domein. Juist nu is aandacht nodig voor
mantelzorgers, inwoners die in een isolement dreigen te raken en het werven
en faciliteren van vrijwilligers. Een investering in onze inwoners, die onze
steun nu hard nodig hebben. We vinden het daarom ook onbegrijpelijk dat
bespreking van de verschillende kadernota’s doorgeschoven is naar 2021.
Juist in deze tijd, waarin velen het moeilijk hebben om weer de draad van
hun leven
op te pakken, is de PvdA is geen voorstander van beperkingen op
bijvoorbeeld eenzaamheidbestrijding. Wethouder, wanneer kunnen we de
nieuwe kadernota Welzijn verwachten?
Verschillende deskundigen verwachten dat er nog grote klappen vallen op
lokaal niveau voor ondernemers en andere groepen zonder vast
dienstverband, zoals flexwerkers en ZZP-ers. Door het verlies van inkomen
kan het hele gezin in problemen komen. Wethouder Bentvelzen, heeft u hier
voldoende zicht op? Wij vrezen dat een nieuwe groep kinderen ook te maken
krijgt met armoede in het gezin. Wij willen dat u op de kortst mogelijke termijn
in kaart brengt om hoeveel kinderen het gaat en hier actie op onderneemt.
Wij dienen daarom samen met GroenLinks de motie Voorkom nieuwe
Armoede onder kinderen in. In de constatering staat dat in Rijswijk één op de
zes kinderen in armoede opgroeien. Het verzoek aan het college is om aan
te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede
Er zijn al verschillende proeven in het land met het creëren van basisbanen.
De PvdA ziet ook kansen in Rijswijk, waarbij gemeente en maatschappelijke
werkgevers in onderwijs, welzijn, sport allemaal een financieel steentje
bijdragen. De PvdA pleit samen met GroenLinks voor een proef in onze
gemeente. Ook hiervoor is een motie voorbereid. Rijswijkse
uitkeringsgerechtigden maken via reguliere sollicitatieprocedures nauwelijks
kans
op een betaalde baan. Dat is een vaste groep die lastig werk vindt. Wij
zouden graag op korte termijn, nog dit jaar, een proef starten met enkele
basisbanen in onze gemeente.
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De jeugd van nu zijn de bestuurders van de toekomst. Door hen nu al te
betrekken in het democratisch proces zullen zij beter inzicht krijgen voor
welke keuzes een gemeente komt te staan. Onze jeugd is goed in staat om
een mening te vormen over diverse onderwerpen. Hun creatieve geesten zijn
in staat om tot bijzondere oplossingen te komen voor complexe problemen.
In onze kaderbijdrage van vorig jaar vroegen we al om een verdere
verankering van jeugdparticipatie in het bestuur van onze gemeente. We zien
hierin wel kleine stapjes, maar wat de PvdA betreft kunnen er nog meer
stappen genomen worden om onze jeugd te betrekken bij diverse
beleidsterreinen. Vandaar dat wij in samenwerking met GroenLinks, D66 en
Wij. een motie indienen. Daarin wordt geconstateerd dat we sinds 2018
kinderrechten, ambassadeurs en jeugdambassadeurs hebben. Het lijkt ons
leuk om met deze kinderen te kijken naar de bredere inzet van kinderen die
niet tot deze groep behoren, zodat die mee kunnen doen aan het bestuur.
Het is niet altijd makkelijk voor onze jeugd en dat is in de coronacrisis meer
dan eens duidelijk geworden. Er werd veel van hen verwacht met alle
beperkingen die hen werden opgelegd. Ook in de jeugdhulpverlening moest
geschakeld worden: hulp op afstand bieden en processen aanpassen. We
begrijpen dat de hulpverlening zoveel mogelijk zijn doorgang heeft kunnen
vinden en dat is fijn om te horen. We willen ons nu echter focussen op de
jeugdhulpverlening en de financiering. Het is niet zomaar dat
jeugdhulpverlening ingeschakeld wordt, maar hoe wij naar het financiële
plaatje nu kijken kan ook anders. De mindset moet anders. Hulpverlening
zou grotendeels als
investering gezien moeten worden en niet als kostenpost. Met de
hulpverlening wordt er geïnvesteerd in een jeugdige om zich te ontwikkelen
tot een
volwassenen die een volwaardige bijdrage kan leveren aan de maatschappij.
De kosten van de jeugdzorg zijn daarnaast ook het afvoerputje van
bezuinigingen en verkeerde zuinigheid op andere gebieden. Het blijft van
belang integraal naar oorzaken en oplossingen te kijken voordat er naar
uiteindelijke kostenplaatsen gekeken wordt. De zorgverlening moet erop
gericht zijn om talenten te ontwikkelen en niet als opstapeling van problemen
die aangepakt dienen te worden.
Jeugdigen in de jeugdhulpverlening zijn niet een euroteken op ons balans,
maar personen die zich met hulp aan het ontwikkelen zijn. Door deze
mindset verandert ook de manier van denken over jeugdhulpverlening en de
jeugdige die er gebruik van maken. Het resultaat voor de individu is groter
dan de som van de kosten van jeugdhulp. Vindt u dat ook, wethouder?
Daarom dienen we de motie Tijdig Jeugdhulp met GroenLinks mede in.
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Als Rijswijk moeten we werken aan woonwijken die we in de toekomst willen
hebben, waar iedereen een plaats heeft; gedifferentieerde wijken. Over
betaalbare woningen vinden grote debatten plaats en vallen er grote
woorden. Echter oplossingen en nakomen van eerder aangegane
verplichtingen blijven ver achter als bouwen voor de laagste inkomens. Ook
plannen voor woningen in het middensegment als vaker door ons genoemd,
de “gap” in
de huurmarkt, blijven achter. Qua beleid zou het ook helder zijn als we het
kader stellen. College, kom met concrete plannen voor 1.000 woningen in het
betaalbare segment voor diverse doelgroepen alsook 1.000 woningen in het
middensegment voor diverse doelgroepen. Wethouder Van de Laar, neemt u
deze handschoen op?
Helaas blijven we te veel sturen op een neutraal financieel resultaat in plaats
van een toekomstig Rijswijk. Het is nooit het primaire doel geweest om
Rijswijk Buiten te ontwikkelen als financieel doel. Laten we daar weer terug
naar gaan. Wethouder Keus, kom ons hierin tegemoet. Laat de nullijn voor
de grondontwikkeling los en bouw mee aan Rijswijk van de toekomst en niet
de boekhouding van nu. Wij dienen daarover een motie in waarin de
constatering staat dat wijken met grotere diversiteit leiden tot heterogene
wijken. Het verzoek aan het college is om de financiële nul voor de
grondexploitatie voor nieuwe wijkontwikkeling los te laten.
Een mooie invulling van hoe we de kwalitatieve invulling boven primaire
doelen moeten stellen, is de motie die wij met GroenLinks mede indienen: de
motie Leefbaarheid en welzijn en omgevingsvisie. Op een aantal gebieden
van Rijswijk hebben we die kwaliteit vastgelegd, zoals de
Landgoederenzone. Ook voor Pasgeld willen we een gebied met historische
en culturele
waarde vastleggen. Daarom dienen we samen GroenLinks de motie
Slagenlandschap Landschapmonument in.
Blindstaren op Financiën beperkt. Financiën moeten randvoorwaarden zijn
voor beleid, niet het doel. Hier komen vreemde sprongen uit voort.
Solvabiliteit komt als nieuw doel uit de lucht vallen. Het verschuiven van
gelden leidt
tot hoger cijfer, niet tot meer inhoud. Het is window dressing; in het
Nederlands zouden we “etaleren” gebruiken. Daarom dienen we met
GroenLinks en de VVD een amendement in om de Eneco-opbrengst niet nu
al te bestemmen. Op het gebied van de energietransitie zullen wij blijven
volgen wat uit de koker van de wethouder komt voor de huiseigenaren en de
laagste inkomens. De PvdA blijft zich inzetten voor gezondheid en
leefomgeving, ongeacht waar je in Rijswijk woont. Daarom dienen wij met
GroenLinks het amendement Ombuiging Luchtkwaliteit in.
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Zoals gezegd, vinden wij dat we moeten werken aan de sociale en
maatschappelijke infrastructuur van Rijswijk. Niet op de huidige boekhouding,
maar op de kwaliteit beschrijven van een toekomstig Rijswijk. Een Rijswijk
waar we in willen wonen en willen blijven wonen.
Door de fracties van de PvdA en GroenLinks wordt de motie Voorkom
nieuwe armoede onder kinderen (M-X) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- in Rijswijk een op de zes kinderen in armoede opgroeien; in de CBS-cijfers
2018 staat Rijswijk hiermee op de zorgelijke 6e plaats in Zuid-Holland en op
de weinig benijdenswaardige 17e plaats op de landelijke ranglijst wat betreft
de hoogte van kinderarmoede1;
- merdere deskundigen waaronder de kinderombudsvrouw en ook
hulporganisaties verwachten dat meer kinderen in armoede zullen leven door
de coronacrisis, ook in gezinnen die voorheen geen geldproblemen hadden;
dit zal met name in september bij het begin van het nieuwe schooljaar
duidelijk worden (Bron NOS 27-6-2020);
- kinderen die in armoede leven, vaak de zorgen bij hun ouders voelen en
zelf ook veel stress ervaren; stress bij kinderen kan zorgen voor sociale
uitsluiting, gezondheidsproblemen, slechtere schoolprestaties en
probleemgedrag; ze worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling;
- om diverse redenen de “Alliantie Kinderarmoede”, bestaande uit tientallen
bedrijven en (gemeentelijke instellingen, is opgericht2;
overwegende dat:
- in een rijk en welvarend land als Nederland bovengenoemde nieuwe
bedreigingen en misstanden niet zouden mogen voorkomen; ook niet in
Rijswijk;
- de gemeente Rijswijk bijzonder alert moet zijn op toename van armoede
onder kinderen in deze huidige tijd, gezien de bovengemiddeld kwetsbare
positie van veel gezinnen in onze gemeente;
- ook in onze gemeente op korte termijn snel geschakeld moet worden en
maatwerk nodig is, gezien de te verwachten toenemende armoede onder
meer kinderen;
- kinderarmoede alleen kan worden aangepakt als wij gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen en we ons onvoorwaardelijk inzetten;
verzoekt het college:
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- zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en verschillende relevante
bedrijven en instellingen daarbij te betrekken om kennis te delen en nieuwe
inspirerende ideeën voor een aanpak op te doen;
- in samenwerking met de verschillende maatschappelijke en
onderwijspartners snel in beeld te brengen welke nieuwe groepen kinderen in
armoede dreigen te raken;
- op basis hiervan samen met partners middelen ter beschikking te stellen
om de nieuwe groep kinderen in armoede (en de gezinnen) “op maat” te
ondersteunen in natura of anderszins;
- hierover de raad te rapporteren aan het einde van 2020,
en gaat over tot de orde van de dag.
1

Informatie afkomstig van ‘Alle kinderen kansrijk – sessie 1 (17-10-2018)’. In
Nederland leven 1 op 9 kinderen in armoede.
2 https://www.alliantiekinderarmoede
Door de fracties van de PvdA, GroenLinks, Wij. en D66 wordt de motie Proef
met basisbaan in Rijswijk (M-XI) ingediend.
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- Rijswijk uitkeringsgerechtigden heeft, die via reguliere sollicitatieprocedures
nauwelijks kans maken op een betaalde baan;
- deze groep met behoud van uitkering weliswaar een aantal maanden bij
een instelling kan werken (stage), maar daarna in dienst moet worden
genomen of weer moet vertrekken;
- er ook veel uitkeringsgerechtigden zijn voor wie een betaalde baan niet
haalbaar is;
- een groep mensen aan de zijlijn staat van de samenleving en er tegelijk
veel nuttig werk blijft liggen;
- de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in januari een
positief advies heeft uitgebracht over basisbanen;
overwegende dat:
- het mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die al langdurig
werkloos zijn, vaak niet lukt om aan betaald werk te komen;
- het in deze moeilijke economische tijd extra lastig is om een baan te vinden
dan wel als maatschappelijk ondernemer iemand in dienst te nemen;
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- er maatschappelijke bedrijven/instellingen zijn die werk hebben waarvoor zij
niet iemand in dienst kunnen nemen met een volledig salaris;
- er veel werk van waarde is in de wijken, dat nu niet wordt gedaan omdat
niemand ervoor wil betalen;
- een basisbaan geen verdringing (van bestaande banen) op de arbeidsmarkt
mag veroorzaken;
- de opgave om werk van waarde in te vullen en om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt ook kans te bieden om aan de arbeidsmarkt deel te
nemen, een gezamenlijke opgave is van de overheid en de private sector;
- deze motie een nieuwe aanvulling kan zijn op de al eerder ingezette koers
van college en raad (zie motie juli 2019) om mensen in de Participatiewet
beter op maat te ondersteunen;
verzoekt het college:
- op korte termijn (dit jaar) een proef te starten met enkele basisbanen in
onze gemeente waarbij mensen in een uitkering de mogelijkheid wordt
geboden om werkervaring op te doen voor een participatie-inkomen1 ter
hoogte
van een minimumsalaris,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Een basisbaan is een baan met een sociale functie – werk van waardetegen betaling van een inkomen ter hoogte
van het minimumloon. Zo krijgen werklozen ritme en werkervaring en voor
hen voor wie een betaalde baan niet
haalbaar is, geeft het zingeving en invulling van hun dagelijks leven.
1

Dit participatie inkomen bestaat uit de uitkering (gemeente) en een toelage
(van bedrijven/private partijen) en wordt aan de deelnemers verstrekt als
(participatie-)inkomen via hun werkgever zodat zij echt het gevoel hebben
een baan te hebben en weer mee te tellen.
Door de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en Wij. wordt de motie
Jeugdparticipatie (M-XII) ingediend.
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
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- we sinds 2018 kinderrechten ambassadeurs en jeugdambassadeurs
hebben;
- we met deze groep jongeren nog een beperkte en selecte groep van onze
jongere inwoners bereiken;
- we een jaarlijks kindervragenuurtje hebben waar alleen de ambassadeurs
vragen kunnen stellen;
- we als raad via die wegen nog weinig gevraagd en ongevraagd advies
hebben mogen ontvangen;
- de onderwerpen waarover de ambassadeurs mogen meepraten nog erg
beperkt zijn;
verzoekt het college:
- het kindervragenuur toegankelijk te maken voor alle kinderen;
- met behulp van de kinderrechten- en jongerenambassadeurs een plan te
ontwikkelen:
o voor het structureel betrekken van jongeren en hen een podium te geven in
Rijswijk, door bijvoorbeeld een stadslab, een burgertop of een
kindergemeenteraad;
o voor het betrekken van jongeren bij meer beleidsterreinen en politieke
vraagstukken;
o om alle jongeren meer te betrekken bij de lokale democratie, door ze
bijvoorbeeld op bezoek te laten komen in het stadhuis, politici gastlessen
laten geven op scholen; dit wordt nu nog heel weinig gedaan;
o de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en met een plan te
komen voor het einde van het jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.
Aanleiding: In de persconferentie van 19 mei 2020 riep premier Rutte
jongeren op de revolutie van de toekomst te zijn. Hij wil dat jongeren
meedenken en ongevraagd advies geven aan o.a. de gemeenteraad en
college over allerlei onderwerpen waarover zij een mening hebben.
Door de fractie van de PvdA wordt de motie Werken aan wijken van de
toekomst (M-XIII) ingediend.
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- wijken met grotere diversiteit leiden tot heterogene wijken;
- iedereen recht heeft op betaalbare woning;
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overwegende dat:
- het dekkend krijgen van grondexploitatie tot grote discussies leidt en afleidt
van issues die spelen in de maatschappij als lange wachttijden voor
woningen voor de laagste inkomens en middeninkomens;
- dekking van tekorten worden doorgeschoven naar andere bewoners en
ontwikkel-gebieden;
- invulling van (noodzakelijke) gemeenschappelijke voorzieningen pas wordt
voorzien nadat er financiële middelen zijn opgebouwd; dit resulteert in
onwenselijke gevolgen die lastig terug te draaien zijn;
- er boekhoudkundig wordt “rond geshopt” om tekortkomingen in begroting
onder andere kostenposten kwijt te raken;
- besluiten worden genomen op financiële basis wat vandaag uitkomt en niet
wat er op langere termijn goed is voor Rijswijk en de inwoners;
- bovenstaande negatieve constateringen (her)ontwikkeling van heterogene
wijken tegen gaat;
verzoekt het college:
- de financiële nul voor de grondexploitatie voor nieuwe wijkontwikkeling los
te laten;
- wijken te ontwikkelen op basis van wat goed is voor Rijswijk en haar
inwoners voor de toekomst;
- te werken aan heterogene wijken;
- maatschappelijke voorzieningen te ontwikkelen wanneer die in zicht komen
en niet pas als er een groot tekort is ontstaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Weterings (Rijswijks Belang) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons.
Het minste wat we kunnen doen, is niet wegkijken, niet goedpraten,
niet uitwissen, niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is.
Onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen
die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Niet normaal maken wat
niet normaal is. Prachtige woorden van onze Koning, voorzitter, 4 mei
jongstleden, maar oh wat zijn die woorden vandaag nog actueel.
Voor het kaderdebat van vandaag had onze fractie eigenlijk principieel
bedankt aangezien onze fractiemedewerkers, tevens volwaardige
Forumleden, niet welkom waren. Bianca en Mirjam, ik weet dat jullie kijken:
jullie zijn toppers. Jullie hadden hier gewoon moeten zijn. Dank jullie wel.
Rijswijks Belang heeft gekozen voor het Rijswijks belang. Dat staat boven
het partijbelang.
Voorzitter. Ik vind het onbegrijpelijk. We geven €10.000 uit om ruimer te
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gaan vergaderen voor dit debat, met alle RIVM-adviezen meegenomen, die
overigens al behoorlijk zijn afgezwakt aangezien de zware maatregelen geen
stand houden in de samenleving nu er is gebleken dat de grote uitbraken
uitblijven en er in hetzelfde rapport van de RIVM is omschreven dat 98% van
de mensen die besmet raakt met corona, niet of nauwelijks klachten heeft.
Uiteraard is het verschrikkelijk voor die 2%. Ik vind het heel erg.
Voorzitter. Terug naar het Kaderdebat. Rijswijks Belang maakt zich zorgen,
niet alleen om de financiële situatie van Rijswijk, maar ook over de regie.
Zowel in het jaarverslag als in de halfjaarsrapportage komen structureel
jaarlijks dezelfde bijzonderheden naar boven drijven. Zelfs het onafhankelijke
bureau Baker Tilly kwam met een toch wel vernietigend rapport. In dat
rapport benoemde Baker Tilly de structurele problemen. Eén ervan was het
bijzondere hoge percentage van de inhuur van externen. “Een serieus
structureel probleem “ aldus een vertegenwoordiger bij de presentatie van
het rapport. Voor Rijswijks Belang een stevig signaal om het een keer op te
pakken.
Onze fractie zal hiervoor een motie indienen, want we hebben hier ook
technische vragen over gesteld een aantal weken geleden. Daar is geen
antwoord op gekomen. Hoe komt het nou dat mensen besluiten om in te
gaan huren bij de gemeente Rijswijk? Rijswijks Belang dient hierover een
motie in.
Er is bij ons ook toch wel verbazing op sommige antwoorden op vragen over
zowel de halfjaarsrapportage als jaarrekening. Zo zou er voor
thuiswerkmogelijkheden voor alle medewerkers een bedrag zijn berekend
van €1.200.
Dure ergonomische bureaustoelen à €600, verstelbare bureaus van €500 en
bureaulampen van €100 kwamen in de stukken voor. Nu hebben wij gekeken
op een ARBO-goedgekeurde ergonomische-bureaustoelensite. Daar zijn de
prijzen tussen de €150 en €350. Alleen de directiefauteuils begonnen vanaf
€600. Als we allemaal directiestoelen gaan nemen, zijn we erg snel door ons
geld heen. Dat is denk ik niet de bedoeling.
De zoektocht naar 5 miljoen. Op de vraag van Rijswijks Belang of de
procentenregeling kunst in de openbare ruimte niet bevroren kon worden,
geeft u aan dat de procentenregeling kunst in de openbare ruimte door de
raad is vastgesteld. “Het college voert deze regeling uit”. Het college vind het
toevoegen van kunst in de openbare ruimte van grote waarde en vindt het
niet wenselijk om deze regel te bevriezen. Dan zou ik nu toch heel graag de
museumjaarkaarten van wethouder Bentvelzen en Wethouder Keus willen
zien, want ik heb nooit geweten dat ze zoveel waarde hechten aan kunst. Bij
de aanvraag van grote investeringskredieten zou er dus bezuinigd kunnen
worden op niet-noodzakelijke kunst in de openbare ruimte. Ook is gebleken
dat u geen uitblinker bent in het onderhouden van de bestaande kunst in
Rijswijk.
Onze fractie zal hiervoor een motie indienen.
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In het kader van dierenwelzijn praat u over €3.000 voor een
dierenvoedselbank. Gaat het hier om de locatie in Rijswijk?
Als laatste willen wij u meegeven dat onze fractie het niet verantwoord zou
vinden om op de post “economie en werken” te bezuinigen. Dit met
betrekking tot de Plaspoelpolder. Wellicht kan de ambitie zijn om daar juist
extra in te investeren, want de Plaspoelpolder zit in een flow. Ze kunnen het
daar heel goed gebruiken.
Door de fractie van Rijswijks Belang wordt de motie Extern inhuren als het
echt niet anders kan en niet oneindig laten doorlopen (M-XIV) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- er structureel al jaren een hoog (te hoog) inhuurpercentage aan externen
wordt aangesteld door de gemeente Rijswijk;
- onze fractie van mening is dat er structureel verandering moet komen in het
extern inhuurbeleid;
verzoekt het college :
- de huidige externe inhuur per functie te beoordelen/bekijken;
- in te zetten op het aantrekken van nieuw (vast) personeel;
- te investeren in werving en selectie en te zoeken naar medewerkers met
de potentie om door te groeien binnen de gemeente Rijswijk;
- in te zetten op de arbeidsmarkt & communicatiebeleid;
- nieuwe vormen van werving en selectie te ontwikkelen om een andere,
”jongere”, doelgroep te bereiken en te inspireren en snellere processen te
ontwikkelen;
- per kwartaal de raad te informeren over de behaalde
resultaten/ontwikkelingen op dit gebied,
en gaat over tot orde van de dag.
Door de fractie van Rijswijks Belang wordt de motie Bevries de
procentregeling voor kunst in de openbare ruimte (M-XV) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- Rijswijk er financieel niet best voor staat;
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- het ook niet meer te verkopen is aan de inwoners van Rijswijk om dure
kunststukken aan te schaffen met een miljoenentekort;
- er in Rijswijk een procentregeling van toepassing is bij grote
investeringskredieten op kunst in de openbare ruimte;
- de regeling door de raad ooit is vastgesteld en het college de regeling
uitvoert;
verzoekt het college:
- voor minimaal drie jaar de regeling percentage kunst in de openbare ruimte
te bevriezen tot er een verbetering in de financiële situatie van Rijswijk
zichtbaar is,
en gaat over tot orde van de dag.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter, “de basis op orde”. We hebben dat het afgelopen jaar vaak
gehoord van het college. Het staat hoog in het vaandel, maar is tot op heden
een utopie. We kampen nog altijd met enorme tekorten, maar ondanks dat
wordt er nog steeds geld over de balk gesmeten alsof we een zelf vullende
goudpot hebben staan. Ik kan u verzekeren, die hebben we niet. En dat blijkt
ook wel als we kijken naar wat het college van plan is om de gaten te
dichten: lastenverhoging voor de burger door middel van verhoging
afvalstoffenheffing en parkeertarieven en met de kaasschaaf door de gehele
begroting. Ook de Eneco-opbrengsten worden ingezet. Dat kan allemaal,
want he, ergens moeten we de gaten dichtlopen.
Maar, wat als tegelijkertijd miljoen na miljoen wordt verspild aan onnodige en
dure projecten? Het Huis van de Stad, zogenaamde ecoducten over de A4,
de maaiveldvariant van de Beatrixlaan, een groen Bogaardplein om er maar
een paar te noemen. Is het dan nog steeds oké om de burger op te zadelen
met lastenverhogingen en bezuinigingen op allerlei fronten? Om de Enecoopbrengsten zonder pardon uit te geven of te storten in de reserves om
zelfgecreëerde tekorten op te lossen? Volgens Onafhankelijk Rijswijk niet!
Sterker nog, we vinden het beschamend dat het college de burger zo laat
opdraaien voor het eigen wanbeleid.
We hebben in eerdere vergaderingen onze zorgen kenbaar gemaakt en we
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hadden gehoopt dat het college wat zorgen bij ons weg zou nemen. We
kunnen helaas niet zeggen dat dat is gebeurd. Sterker nog, onze zorgen zijn
een stuk groter geworden. Rijswijk is hard op weg een artikel 12-gemeente te
worden, binnen het ambtelijk apparaat lijkt het een enorme chaos en
ondertussen dendert het college door met ambitieuze en werkdruk
verhogende projecten. Ho maar met de basis op orde. Daar wil het college
zelfs op gaan bezuinigen! Collegepartijen sturen hun geloof de laan uit, elk
tegengeluid vanuit een collegepartij verdwijnt als sneeuw voor de zon en de
enige partijen die nog aan de handrem kunnen trekken, zitten in de oppositie
en hebben natuurlijk een minderheid.
Ondanks dat we de 75 punten een kaasschaafmethode vinden, zeker gezien
het geld dat er aan de andere kant wordt uitgepompt voor onzinnige en grote
projecten, zullen we toch kort reageren op de beste en slechtste voorstellen.
Onze schriftelijke reactie op alle voorstellen kunt u binnenkort tegemoetzien.
Onafhankelijk Rijswijk spreekt zich uit tegen de volgende voorstellen:
1. Het verhogen van de parkeertarieven en de afvalstoffenheffing. Het
parkeren zou geen melkkoe moeten zijn en de reserve parkeren wordt
aangewend om ecoducten aan te leggen en eventueel ook nog een vrijval
van de huidige reserve om het gat dat het college zelf heeft gecreëerd te
dichten. We zijn dus faliekant tegen voorstel 13A, 13B, 14 en 71 tot en met
75. In dat kader dienen we in tweede termijn een motie in. De parkeerreserve
dient aangewend te worden voor oplossingen die echt bijdragen aan het
dossier verkeer en vervoer, zeker nu er sprake is van een snelle
bevolkingsgroei. Overigens vragen we ons hardop af: hoe kan het bestaan
dat dit überhaupt in de voorstellen staat? Beter voor Rijswijk en het CDA
hebben zich altijd hard uitgesproken over het parkeren, dat het geen melkkoe
mag zijn. Wat hebben deze partijen, twee van de grootste collegepartijen,
ervoor teruggekregen, dat ze dit standpunt (net als zovele, trouwens)
inslikken?
2. Het verlagen van het kwaliteitsniveau onderhoud. De huidige staat is al
geen plaatje en soms zelfs gevaarlijk. Niet op bezuinigen.
3. Woningbouw in het Wilhelminapark of het opschalen van de woningbouw
in Pasgeld West. Onze ruimtelijkheid staat al sterk onder druk. Niet doen.
Onafhankelijk Rijswijk kan zich vinden in de volgende voorstellen:
4. Een uitstel van de investering in asfalt nu de kwaliteit nog goed blijk te
zijn en uitstel van onder doorgang Hoornbrug.
5. De besparing op maatschappelijk vastgoed zoals voorgesteld bij punt 25.
6. Het stoppen van de collectieve zorgverzekering, punt 37, dat is geen taak
van een gemeente.
7. De span of control in de eigen organisatie aanpassen.
Wij zullen het college een schriftelijke reactie sturen op alle 75 voorstellen. Er
worden veel subsidies benoemd onder programma 5, 6, en 7. We erkennen
dat hier niet sterk op gekort mag worden indien organisaties met een grote
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maatschappelijke waarde afhankelijk zijn van dergelijke subsidies. Wel zullen
we kritische kijken naar alle specifieke potjes en onze reactie geven.
Samengevat geeft Onafhankelijk Rijswijk u de volgende kaders mee:
- Stop met grote en onzinnige prestigeprojecten en krijg eerst de basis op
orde. Uw bezuinigingen en lastenverhogingen zijn op deze manier een
middelvinger naar de burgers en maatschappelijke organisaties.
- Hervorm en verbeter uw interne organisatie met spoed, maak een
cultuuromslag. Werk aan efficiënte en hechte teams zonder al te veel
inhuur en dure externen.
- Lik uw wonden en wend de Eneco-opbrengsten niet aan om de huidige
gaten te vullen, maar om te investeren in wat ons Rijswijk echt nodig
heeft om een zelfstandige, volwaardige en groeiende stad te zijn.
- Zet sterk in op verbetering van processen die zijn gedecentraliseerd in het
sociaal domein. Snelle en ingrijpende verandering is nodig om de
oplopende tekorten af te wenden.
Dank u wel.
De vergadering wordt geschorst van 17.45 tot 19.00 uur.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Bentvelzen.
Wethouder Bentvelzen gaat in op de motie die is aangekondigd door Beter
voor Rijswijk over de hondenuitlaatzone Endezant. Het college is bereid om
deze motie over te nemen.
Vanuit de fractie van GroenLinks zijn opmerkingen gemaakt over het
ontbreken van een kadernota sociaal domein. De wethouder verwijst voor
haar reactie daarop naar de vorige raadsvergadering. De nieuwe kadernota
sociaal domein staat gepland voor 2021.
De wethouder staat sympathiek tegenover de door GroenLinks
aangekondigde motie over passende en tijdige jeugdhulp. Er worden al
onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een pilot met OIA’s. Het college is
daarom bereid om de strekking van de motie over te nemen.
Het nieuwe participatiebeleid ligt ter behandeling voor in het college. Na
goedkeuring van het college wordt het stuk naar de raad gestuurd.
GroenLinks heeft specifiek over jeugdparticipatie gesproken, onder andere
over het toegankelijk maken van het Kindervragenuur voor alle kinderen van
Rijswijk. De wethouder stemt daar van harte mee in. Via social media kunnen
kinderen opgeroepen om daaraan mee te doen. Dan moet nog wel gekeken
worden naar mogelijkheden voor de fysieke inpassing daarvan.
Het verzoek van GroenLinks om een plan voor kinderen- en
jongerenambassadeurs krijgt al invulling met de Stem van de toekomst en de
inbreng via jongerenwerkers. Die jongerenwerkers zullen ook worden ingezet
om jongeren te betrekken bij het bestuur van de gemeente.
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Aan het verzoek om een plan is voldaan met de nota over het nieuwe
participatiebeleid. Als de fractie van GroenLinks meent dat daarin te weinig
specifieke punten staan over jongeren, dan kan dat besproken worden in het
kader van het overleg over die nota. De wethouder constateert dat de
strekking van deze motie van GroenLinks ook is overgenomen door het
college.
Vanuit de VVD zijn suggesties gedaan om een einde te maken aan
openeinderegelingen zoals de Ooievaarspas. De wethouder stelt voor om die
suggesties te betrekken bij de bespreking van de kadernota Armoede die
gepland staat voor het derde kwartaal.
In reactie op de motie van de VVD over passende en gewenste financiering
in jeugdhulp vraagt de wethouder aan de heer Sleddering of de gewenste
onderzoeken door een externe partij moeten worden uitgevoerd.
Het onderzoek naar de verschuiving van duurdere zorg maakt namelijk al
onderdeel uit van de regionale aanpak.
De PvdA heeft opgemerkt dat kleine bezuinigingen een grote impact kunnen
hebben. De wethouder is het daarmee eens. Zij onderschrijft ook de
overwegingen in de door de PvdA ingediende motie over Armoede onder
kinderen. Het is belangrijk om snel te kunnen reageren wanneer er sprake is
van armoede, waarbij maatwerk belangrijk is, zeker bij kinderen. Dat is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het sluit aan bij de uitkomsten van het
Armoedeonderzoek dat er niet alleen naar de oorzaken wordt gekeken
(laaggeletterdheid, belang van de opleiding, etc.) maar ook naar andere
zaken. Het verzoek om aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en
samen te werken met maatschappelijke en onderwijspartners wordt
meegenomen in de vormgeving van het armoedebeleid. Het verzoek past bij
de doelstellingen van dat beleid, dat in het derde kwartaal verder wordt
besproken. Daarbij zal ook de inzet van middelen worden betrokken. De
inzet is om de Armoedenota vanaf eind 2020 uitgevoerd kan worden.
Door de PvdA is verder een motie ingediend over basisbanen. De kosten
voor basisbanen zijn hoog; het vraagt om een investering van zowel
werkgevers als gemeente. De gemeente heeft een dergelijke investering niet
begroot voor 2020. De wethouder heeft in het forum van 21 januari 2020 de
suggestie gedaan om de input van het toen uitgekomen WRR-rapport mee te
nemen bij de beleidsoverwegingen over basisbanen in de nieuwe kadernota
Werk die in 2021 wordt opgeleverd. Op basis hiervan en vanuit de notie dat
de gemeente een andere aanpak hanteert waarbij de bedoelde doelgroep via
dienstverlening van het Werkgeversservicepunt bemiddeld kan worden naar
een reguliere werkplek ontraadt de wethouder de motie.
De Voedselbank Den Haag heeft in Den Haag een dierenvoedselbank. In
Rijswijk komt steeds meer vraag naar mogelijkheden om daarop aan te
sluiten. Voor een pilot vanaf 1 september is daarom een bedrag van €3.000
begroot. De verwachting is dat daarvoor niet het hele bedrag nodig is. Aan
het eind van het jaar kan in elk geval bezien worden wat de kosten zijn
geweest, hoeveel gebruik daarvan gemaakt is en of voortzetting gewenst is.
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In de motie van het CDA over Aanpak betere jeugdzorg wordt het college
gevraagd om een klein team van professionals aan te stellen. Kortgeleden is
echter het initiatief genomen om vanaf 1 juli de toegang tot de jeugdzorg
integraler te organiseren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin met het
onderdeel Jeugdteam blijven bestaan, maar daarnaast zijn 5 fte
jeugdconsulenten van het Jeugdteam vast in dienst te nemen bij de
gemeente Rijswijk. Deze professionals werken vanuit het CJG en hebben zo
een directe link voor samenwerking en verwijzing in de preventieve
ondersteuning. Daarbij is te denken aan opvoedingsondersteuning,
talentontwikkeling, maatjesprojecten, etc. Het Jeugdteam maakt voor de
vraagverheldering gebruik van de methodiek Gezamenlijk inschatten
zorgbehoefte (GIZ). Met die methode wordt breed gekeken naar de situatie
van een heel gezin.
Het Jeugdteam heeft naast het zelf verlenen van preventieve hulp ook de
verantwoordelijkheid voor het bewaken van de jeugdhulp. Met het toewijzen
op productcodes wordt geprobeerd om meer grip te krijgen op het bieden van
passende jeugdhulp. Daarnaast gebruikt het Jeugdteam per 1 juli een
richtinggevend kader voor een reële duur en een reële omvang voor
passende jeugdhulp om te voorkomen dat jeugdhulp langer en in te zware
mate wordt aangeboden dan in de toewijzing is omschreven. Verder zijn
aanvullende afspraken gemaakt over de zorginzet: als een professional toch
meer zorginzet nodig lijkt te hebben naargelang een traject loopt, wordt
daarvoor een nieuwe aanvraag gedaan bij de gemeente. Daarmee komt de
gemeente meer aan de leiding van de zorginzet en de daarbij behorende
kosten. Dit is een leer- en ontwikkelingsproces tussen het Jeugdteam en de
jeugdhulpaanbieders.
In de motie van het CDA wordt gesteld dat het team snel moet kunnen
schakelen. De deelnemers van het jeugdteam zijn actief gekoppeld aan het
onderwijs. Voor elke school in Rijswijk is er een specifiek jeugdteammaatje
aangewezen, wat de lijnen kort maakt. Het Jeugdteam neemt ook deel aan
het RIZO, het Rijswijks Zorgoverleg, waarin wordt samengewerkt met partijen
als de politie en Veilig Thuis. Door achter de schermen een brede toegang te
creëren, zullen de partners, het CJG, het Jeugdteam en de sociale
wijkteams, het financieel servicepunt en andere loketmedewerkers van de
gemeente meer met elkaar samenwerken en daardoor eerder de juiste
ondersteuning inzetten voor een heel gezin. Als hulpverleners vastlopen in
het ondersteuningsplan van een cliënt, kan het grip- en regieoverleg worden
ingezet.
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De functies van de kwaliteitscoach en de gedragswetenschapper worden
vanaf 1 oktober niet meer per team maar integraal ingezet. Dit zorgt voor een
betere verbinding tussen jeugd en volwassenen. Bovendien is gekozen voor
nieuwe profielen. Deze worden via een aanbesteding gepubliceerd, waarbij
specifiek voor het Jeugdteam de volgende functies zijn meegenomen:
consulenten jeugd, hulpverlener, hulpverlener ambulant voor jeugd,
opvoedhulp en licht verstandelijke beperkingen, onafhankelijke
cliëntondersteuner. Op deze manier wordt geïnvesteerd in kwaliteit,
capaciteit en lerend vermogen.
In de CDA-motie wordt verder verzocht om de Rijswijkse deelname aan de
A10 te beperken tot hoogspecialistische jeugdzorg met daarbij een beperkt
aantal aanbieders. De gemeente trekt echter bewust op met andere
gemeenten in de regio bij de inkoop van jeugdhulp. De raad is daar ook mee
akkoord gegaan door in 2018 de inkoopstrategie vast te stellen. In lijn met
dat kader heeft het college van Rijswijk inkoopdocumenten op 30 juni 2020
vastgesteld, die op 1 juli 2020 zijn gepubliceerd. Door met andere
gemeenten op te trekken kunnen jeugdhulptrajecten worden gecombineerd
en vergeleken, wat meer inzicht biedt. Ook is het fijn voor jeugdigen en
ouders dat gemeenten binnen de regio op één lijn zitten. Lokaal blijft er
daarbij ruimte voor arrangementen op het snijvlak van jeugd, Wmo en
onderwijs, want de gemeente kan daarop naar wens aanvullend inkopen.
Het beperken van de deelname tot hoogspecialistische jeugdzorg is daarom
niet mogelijk. Het terugbrengen van het aanbod wordt bevorderd door de
nieuwe inzet. Doordat wordt overgegaan op resultaatovereenkomsten tussen
aanbieders en gemeenten zal het aantal jeugdzorgaanbieders gaan
afnemen.
Alles overwegende neemt de wethouder de motie van het CDA over op de
punten A en B, met uitzondering van de bepalingen “hoogspecialistisch” en
“hooguit één of twee gemeenten inkopen”.
Wethouder Keus gaat allereerst in op de opmerkingen van de heer
Weterings over 75 jaar vrijheid en kunst in Rijswijk. In de Tweede
Wereldoorlog zou aan Winston Churchill de suggestie zijn gedaan om het
Engelse kunstbezit te verkopen om de oorlogsvoering te betalen. Zijn reactie
zou zijn geweest: “Then what are we fighting for?” Hieruit blijkt dat kunst
nauw verbonden is aan identiteit, beschaving en maatschappij. Op kleinere
schaal is hetzelfde aan de orde in Rijswijk. Rijswijk staat voor een enorme
bezuinigingsoperatie en moet weerstand bieden aan de verleiding om
roofbouw te plegen op essentiële voorzieningen. Het is de wethouder alles
aan gelegen om dat te voorkomen.
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In dat verband is de wethouder het eens met fracties die vinden dat het debat
niet gedomineerd mag worden door financiën. Het moet gaan om opgaven
(zoals klimaatverandering, coronacrisis, nieuwe armoede, volkshuisvesting,
leefbaarheid) en ambities (zoals ondertunneling en economische
vooruitgang). Om die opgaven te adresseren en ambities te verwezenlijken,
is echter een gezond en duurzaam financieel beleid nodig, dus een sluitende
begroting. In de kadernota is daartoe een voorstel gedaan. Daarbij is in deze
bizarre tijden de kaderstellende rol van de raad belangrijker dan ooit. In dat
verband is het proces van Transparant begroten niet opgezet om
bezuinigingen te realiseren maar om de bestuurlijke keuzemogelijkheden
inzichtelijk te maken.
Op financieel gebied doet het college verder voorstellen voor het verbeteren
van het weerstandsvermogen, juist om tegenvallers op te vangen die niet te
voorzien waren. De tekorten in het sociaal domein zijn van invloed op de hele
begroting. In de toekomst moeten dergelijke invloeden voorkomen proberen
te worden. Daarvoor is het nodig om risico’s af te dekken. Om die reden
neemt het college een voorschot op de discussie die gevoerd gaat worden
over het begrip “financiële gezondheid”. Het college stelt concreet voor om
van de Eneco-opbrengsten 20 miljoen te reserveren voor de algemene
reserve. Dat verhoogt de solvabiliteit van de gemeente: de verhouding
tussen het vreemd vermogen en het gehele vermogen. Dat geld wordt dus
niet gebruikt om tekorten in het sociaal domein op te vangen.
Bij het streven naar wendbaarheid en weerbaarheid speelt innovatie een
belangrijke rol. Het zou mooi zijn als bepaalde investeringen leiden tot
kostenbesparingen, zolang dat niet ten koste gaat van dienstverlening en
kwaliteit van voorzieningen.
De wethouder staat daarom positief tegenover de motie over een
Innovatiefonds. Het college kan die overnemen en de komende tijd gaan
uitwerken.
Het is belangrijk om bezuinigingen te vermijden die op de langere termijn
juist tot hogere, maatschappelijke, kosten zouden kunnen leiden. De
keuzemogelijkheden die zijn voorgelegd aan de raad, moeten daarop worden
getoetst, in samenspraak tussen college en raad. Dat betekent niet dat het
college geen visie heeft, maar dat het college hecht aan het democratische
proces met de raad, niet in de laatste plaats om draagvlak te krijgen voor de
keuzes die gemaakt worden.
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In relatie tot Stedin is gevraagd of de gemeente Rijswijk indirect meebetaalt
aan de energietransitie. De wethouder bevestigt dat dit helaas het geval is.
Stedin had het voornemen om voorafgaand aan de behandeling van
kadernota’s in gemeenteraden een advies uit te brengen aan de
aandeelhouders over de kapitaalbehoefte. Dat is niet gelukt; dat advies wordt
nu eind augustus verwacht. Stedin vraagt eigenlijk om een besluit in een
bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering eind september. In het
overleg met Stedin zal de wethouder nogmaals zijn bedenkingen bij dit
proces kenbaar maken omdat de gemeente graag betrokken zou willen
worden bij de besluitvorming.
Ten aanzien van de coronacrisis staat het persoonlijk leed voorop: mensen
die door het virus zijn getroffen of dierbaren hebben verloren. Daarnaast blijkt
de crisis in te grijpen op het economische, maatschappelijke en sociale
leven. Rijswijk heeft als een van de eerste gemeenten een financiële
impactanalyse laten uitvoeren. Die impact zal steeds duidelijker worden en is
mede afhankelijk van de tegemoetkoming van het Rijk aan de gemeente.
Vanuit de raad is opgemerkt dat de optie van een ozb-verhoging niet is
meegenomen in het proces van Transparant begroten. Die optie is
vooralsnog buiten beschouwing gebleven omdat veel inwoners in financiële
onzekerheid zitten als gevolg van de coronacrisis. Het college heeft daar niet
het financiële nadeel van ozb aan willen toevoegen. De wethouder roept op
om eerst te kijken naar het terugbrengen van het tekort op de begroting
voordat wordt nagedacht over een eventuele ozb-verhoging.
Wethouder Lugthart gaat allereerst in op de inbreng van de VVD en Beter
voor Rijswijk over het sporten in Rijswijk. Voor de Burgemeester Elsenlaan
staat een sportcomplex gepland. De naam ervan is overgelaten aan de
burgers van Rijswijk; die zal binnenkort bekend worden gemaakt. Dit
sportcomplex dient als vervanging van de Marimbahal en de Van Zwedenhal.
Omdat ervoor gekozen is om de exploitatielasten door te rekenen en te
gebruiken voor het nieuwe sportcomplex. Het gevolg daarvan is dat de
Marimbahal en de Van Zwedenhal gesloopt moeten worden. Daarvoor zal
een voorstel aan de raad worden voorgelegd. De fractie van Wij. stelt voor
om een ballonhal te realiseren. Het college is daar niet op tegen, maar de
wethouder benadrukt dat voor een besluit daarover gekeken moet worden
naar wat er over de gehele linie nodig is.
Dan is de vraag: moet er een ballonhal komen of moet er met het oog op de
groei van Rijswijk Buiten gekozen worden voor een toekomstbestendig,
duurzaam sportcomplex in Rijswijk Buiten? Daarover moet in de raad worden
gesproken.
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De wethouder is voornemens om zo snel mogelijk concrete afspraken te
maken met de Rijswijksche Hockeyclub. In de afgelopen maanden is al
veelvuldig overleg geweest. De inzet is om het derde veld zo snel mogelijk te
realiseren, evenals een vierde veld. De wethouder maakt daarbij wel het
voorbehoud dat van het complex van RHC en De Spartaan een gezamenlijk
sportcomplex gemaakt moet worden, waar eventueel ook de Fietscross Club
terechtkan. Daarover wordt met verschillende verenigingen gesproken. De
wethouder vraagt om ruimte tot het einde van de zomer om die gesprekken
te voeren en afspraken te maken.
De wethouder is het eens met de constatering van een aantal fracties dat er
op sommige wegen in Rijswijk erg hard wordt gereden. Er wordt een
actieplan Verkeersveiligheid uitgewerkt met acties om hoge snelheden tegen
te gaan. Het aanleggen van zebrapaden op twee of drie locaties draagt op
zich niet bij aan de verkeersveiligheid. Om die reden ontraadt de wethouder
het aannemen van de motie die door Beter van Rijswijk daarover is
aangekondigd.
De wethouder spreekt uit een groot voorstander te zijn van deelmobiliteit,
een punt dat is ingebracht door GroenLinks. Het is een van de mogelijkheden
om Rijswijk bereikbaar te houden in relatie tot de verstedelijking. De
wethouder neemt de strekking van de motie over. Het onderwerp kan worden
meegenomen in de mobiliteitsvisie, waartoe eind september een eerste
aanzet wordt gedaan met de raad.
De opmerkingen uit de raad over de parkeerreserve als grabbelton kunnen
niet op instemming van de wethouder rekenen. Het college heeft meerdere
malen in de raad toegelicht dat de parkeerreserve ook wordt gebruikt voor
andere posten dan alleen het parkeren, maar in alle gevallen voor zaken die
verbonden zijn aan mobiliteit. Er is dan ook geen sprake van een “melkkoe”
zoals de fractie van Onafhankelijk Rijswijk beweert. Om Rijswijk bereikbaar
en mobiel te houden, zal er de komende jaren geïnvesteerd moeten worden
in andere modaliteiten dan alleen de auto. De middelen worden ingezet
volgens het STOP-principe: eerst Stappen (voetgangers), dan Trappen
(fietsers), daarna Openbaar vervoer, en ten slotte Personenwagens.
Vanuit verschillende fracties is het onderwerp van de dienstverlening van de
gemeentelijke organisatie aangedragen. Op het punt van de externe inhuur is
de wethouder het eens met de heer Weterings: die moet verminderen. Er is
een tekort op de arbeidsmarkt en voor sommige klussen is ofwel de
benodigde expertise zeer specifiek ofwel de duur van de klus te kort, zodat
externe inhuur onvermijdelijk wordt.
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De wethouder zegt in de richting van Rijswijks Belang toe een overzicht te
maken van de functies waarop externe inhuur plaatsvindt. Het gaat echter te
ver om dat overzicht elke drie maanden naar de raad te sturen; dat wordt
gekoppeld aan de planning en controlcyclus. Ook wordt gekeken naar de
mogelijkheden van employer branding, zodat mensen graag bij de gemeente
Rijswijk komen werken, bijvoorbeeld omdat zij de mogelijkheid hebben om
ervaring op te doen en opleidingen te volgen. In die zin neemt de wethouder
de motie van Rijswijks Belang over. De wethouder komt samen met het
hoofd Personeelszaken en de gemeentesecretaris tot een voorstel dat aan
de raad wordt voorgelegd.
Eventuele belangenverstrengeling bij het aantrekken van extern personeel
wordt tegengegaan door externe vacatures uit te zetten via het platform
Flextender. Daarop wordt een selectie gemaakt op basis van de achtergrond
en het werkverleden van aspirant-medewerkers. De wethouder vindt de
suggestie dat corona gebruikt wordt als excuus onterecht. De crisis heeft het
nodig gemaakt dat mensen vanuit huis werken en daarvoor moeten zij over
een gezonde werkplek kunnen beschikken. De kosten daarvoor liggen bij de
werkgever, in dit geval bij de gemeente Rijswijk. Dat komt neer op ongeveer
€1.800 per werkplek. De wethouder zegt toe na te gaan of die kosten reëel
zijn.
Ten aanzien van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening zijn
stappen gezet, al gaat misschien nog niet alles goed. De ambitie is gericht op
excellentie in 2022. De wethouder verwacht die ambitie te gaan halen. Hij
gaat na wat er precies gebeurd is bij het incident dat de heer Kruger noemde:
een brief die werd afgegeven waarvoor geen ontvangstbevestiging werd
gegeven.
Wethouder Besteman-De Vries geeft aan dat Rijswijk bruist en groeit. Het
beroep op gemeentelijke voorzieningen neemt daardoor toe. Om die
voorzieningen toereikend te laten zijn, wordt er prioriteit gelegd bij het
versterken van de sociale basis, om de zelfredzaamheid van mensen te
bevorderen, en inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Dat
wordt ondersteund door het CBS en de Brede Welvaartsmonitor.
In tijden van corona krijgen begrippen als welzijn en welvaart weer een heel
nieuwe betekenis. De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving
gehad. Het heeft duidelijk gemaakt dat het leven draait om de zorg voor
elkaar. Dat is het fundament van de samenleving. De wethouder spreekt in
dit kader haar grote waardering uit voor alle mensen in de welzijn, het
onderwijs en de kinderopvang die in de afgelopen maanden een topprestatie
hebben neergezet. De coronacrisis heeft laten zien hoe groot de
saamhorigheid in Rijswijk is en welke grote rol vrijwilligers en mantelzorgers
daarbij spelen. Dat was hartverwarmend.
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De gemeente is in het opvangen van de crisis ondersteund door
samenwerkings- en subsidiepartners. In reactie op de opmerkingen van
mevrouw Pelzer en de heer Van der Meij over subsidierelaties en het Huis
van de Stad geeft de wethouder aan dat er een herijking komt van subsidies.
Dat is een gezamenlijke opdracht van de gemeente en de subsidiepartners.
Hetzelfde geldt voor de samenwerking in het Huis van de Stad. Die moet
leiden tot een innovatiever aanbod en een efficiëntere bedrijfsvoering. Die
afspraak is gemaakt met de subsidiepartners.
Het college blijft inzetten op mantelzorgers en vrijwilligers. Onlangs is de
flatcoach voor een langere periode aangesteld, zodat meer mensen daar
profijt van hebben.
Op het punt van preventie en welzijn begint het bij de basis: kinderen en
jongeren. Zij moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Dat biedt de basis voor een positief en kansrijk leven. Hierop
wordt ingezet op scholen en kinderopvang, maar ook buiten schooltijd. Met
het team Brede impuls is een verbinding gelegd met het club- en
verenigingsleven zodat daar de ondersteuning kan worden geboden die zo
hard nodig is.
De wethouder sluit zich van harte aan bij het warme pleidooi voor kunst en
cultuur dat mevrouw Alberts van GroenLinks heeft gehouden. Er wordt een
quickscan gehouden onder de kunst- en cultuurinstellingen om na te gaan
wat zij in de toekomst nodig hebben. Met de grotere instellingen gaan de
gesprekken over de subsidiebeschikkingen.
De kunst- en cultuursector heeft schade geleden door de coronacrisis.
Tegelijkertijd heeft de sector veel innovatief vermogen getoond. Zo zijn er
balkonconcerten georganiseerd in de quarantainetijd. Vanuit Rijswijk is een
stevige lobby geweest voor het behoud van kunst en cultuur binnen de
gemeente. De provincie heeft in reactie daarop een handreiking gedaan in de
vorm van een noodfonds voor culturele instellingen.
De wethouder is met alle fracties in gesprek geweest over het nieuwe
welzijnsbeleid. De vaststelling daarvan staat nog steeds gepland voor 2020.
Ondanks de bezuiniging van 250.000 euro is er voldoende budget om dat
welzijnsbeleid vorm te geven.
Wethouder Van de Laar constateert dat de raad breed aandacht heeft
besteed aan het groen in Rijswijk. Het college is het met de raad eens dat
daar niet op bezuinigd mag worden. Om die reden is ervoor gekozen om
extra investeringen uit te stellen om op die manier een lager bedrag dan de
geplande uitgaven te besteden aan het groen.
De Stuurgroep Luchtkwaliteit beoordeelt op korte termijn of Rijswijk zich kan
gaan aansluiten bij het Schoneluchtakkoord. Dat zou positief zijn. Rijswijk
zou dan actief aan de slag kunnen gaan met lokale maatregelen. Het
amendement waarin budget daarvoor wordt gevraagd, heeft de sympathie
van de wethouder.
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Daar moet echter nog wel een dekking voor worden gezocht. Het voorstel
van de heer Dolmans om de verbetering van de Hoornbrug een halfjaar uit te
stellen en het geld dat dit oplevert ervoor te gebruiken, is wellicht een
mogelijkheid.
Met vastgoedontwikkelaars wordt regelmatig gesproken over
woonzorgconcepten en innovatieve woonvormen voor senioren. Dat wordt
betrokken bij de woonzorgvisie op de portefeuille van wethouder Bentvelzen
en bij het addendum op de Woonvisie. Ter uitvoering van de motie die in
2019 is aangenomen over het zelf aankopen en verhuren van woningen ligt
binnenkort in het college een notitie voor. Na vaststelling in het college wordt
die notitie naar de raad gestuurd.
De motie over leefbaarheid en welzijn kan op instemming van de wethouder
rekenen. De motie is echter overbodig omdat daaraan al gewerkt wordt met
de omgevingsvisie. Er is een werkgroep Omgevingsvisie die daarop controle
houdt. Onderdeel van de Omgevingswet is het integraal kijken naar de
gebieden. Dat betekent ook leefbaarheid en welzijn in het algemeen.
De wethouder staat verder positief tegenover de motie over
parkmanagement in de Plaspoelpolder. Bij deze motie is evenmin dekking
aangegeven, maar dat is ook niet nodig voor de uitvoering ervan.
Om het achterlaten van afval in de openbare ruimte te beperken, wordt de
Campagne Rijswijk Schoon hervat. Die zal specifiek worden gericht op
parken en bijplaatsingen bij afvalcontainers.
Het ministerie van BZK is om subsidie gevraagd om te investeren in De
Bogaard. Dat is onder meer bedoeld voor betaalbare woningen. De PvdA
vraagt om 1.000 betaalbare woningen, de wethouder is bereid om het
dubbele aantal te realiseren, maar verwacht dan wel medewerking bij het
ontwikkelkader Havenkwartier, ontwikkelkader Kesslerpark en het
ontwikkelkader masterplan In de Bogaard.
De voorzitter gaat in op de vragen die door Beter voor Rijswijk en het CDA
zijn gesteld over handhaving. Ook in Rijswijk worden handhavers in de
avonduren ingezet. Zij worden echter niet ingezet in de nacht omdat de
effectiviteit daarvan beperkt is. De handhaving is met name actief op het
gebied van leefbaarheid, niet op het gebied van veiligheid, want daarop is de
politie actief. Het inzetten van hulp-BOA’s kent lastige aspecten. Zo zijn er
bijvoorbeeld al buurtpreventieteams. Die zouden als hulp-BOA’s kunnen
worden aangemerkt. Er zijn in elk geval raakvlakken. De voorzitter geeft aan
daar nog eens goed naar te kijken.
De pilot in Utrecht is bekend. De resultaten daarvan schijnen wisselend te
zijn. Eventuele positieve ervaringen zouden kunnen worden meegenomen
naar de uitvoering in Rijswijk.
De handhavers letten in de surveillance op straat op afgesloten auto’s en
achtergelaten honden. De voorzitter zal het signaal doorgeven dat daar bij
warm weer extra aandacht voor moet zijn.
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De vergadering wordt tien minuten geschorst.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kruger (Beter voor Rijswijk) voor
zijn inbreng in tweede termijn.
De heer Kruger (Beter voor Rijswijk) geeft aan dat hij teleurgesteld is over de
reactie van de wethouder op zijn betoog in eerste termijn over de
Marimbahal. In het verleden is aangegeven het opknappen van de
Marimbahal ongeveer 2 miljoen euro zou kosten. Kan de wethouder dat
bevestigen? Wat zijn de kosten van een nieuwe sporthal in de Strijp? De
nieuwe sporthal is onvoldoende om heel Rijswijk te bedienen.
Bij de Schouwburg en wooncentrum Florence steken veel mensen over. Dat
de wethouder daar geen zebra’s wil realiseren, was al bekend. Kan hij
toezeggen dat hij gaat kijken naar wat er wel mogelijk is? Beter voor Rijswijk
dient daarover in elk geval een motie in.
Over een veilige verbinding tussen Rijswijk Buiten en De Bogaard zijn al
eens artikel 44-vragen gesteld. De bewoners werden op dat punt letterlijk het
bos ingestuurd. Ook hierover dient Beter voor Rijswijk een motie in.
Ten slotte dient Beter voor Rijswijk een motie in over de hekken rond
Endezant en de overlast van hondenuitlaatservices.
In de wijk Te Werve neemt het aantal woningen toe, en daarmee groeit ook
het autogebruik in die wijk. Kan het college aangeven hoe het staat met de
plannen voor het realiseren van een parkeergarage bij het Huis van de Stad
en de Schouwburg? Die garage kan een gunstige invloed hebben op het
parkeren in de omliggende wijken.
De zone betaald parkeren wordt uitgebreid waarmee een einde wordt
gemaakt aan de langparkeerders in de Landgoederenzone. Veel auto’s die
daar staan, hebben geen kenteken meer. Ook wordt er nog wel eens een in
brand gestoken. Het is goed mogelijk dat de parkeeroverlast door gratis
parkeren zich verplaatst naar het parkeerterrein van De Schilp, de
Hoekpolder, de Plaspoelpolder of Rijswijk Buiten. Is het college bereid om
deze ontwikkeling nauwkeurig te monitoren en zo nodig met voortvarendheid
actie te ondernemen om de overlast te beperken?
Als gevolg van de coronacrisis is het gebied van de Rijswijkse markt
verplaatst. Kan het college met de standhouders in gesprek gaan over de
inrichting in de toekomst? Men is enthousiast over de huidige situatie.
Rijswijk verkeert in zwaar weer. Is het college bereid om op korte termijn met
voorstellen te komen om bepaalde kostbare projecten te schrappen? Een
voorbeeld daarvan is het schrappen van het plan om het Bogaardplein op te
knappen, onder andere met de plaatsing van een kunstwerk. Dat plan is
vastgesteld toen er nog sprake was van het overeind houden van het
winkelcentrum. Nu komen er dure woningen te staan. Bovendien zijn er nooit
klachten geweest over de huidige staat van het Bogaardplein.

pagina 63 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur
De gemeente communiceert vooral via het weekblad, waarin de teksten niet
altijd goed leesbaar zijn en dat niet altijd goed bezorgd wordt. Het is geen
effectief medium. Kan de gemeente meer gebruikmaken van sociale media
en de lokale omroep?
Door de fractie van Beter voor Rijswijk wordt de motie Veilige zebrapaden
(M-XVI) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- de oversteek bij het woonzorgcentrum Florence
alsmede voor de Rijswijkse Schouwburg uiterst gevaarlijk is geworden;
- dit in andere steden veel beter geregeld is door aanpassing met borden,
verkeerslichten en verbeterde verlichting;
verwacht dat er op korte termijn invulling wordt gegeven en voorzieningen
worden getroffen d.m.v. zebrapaden met een verkeersinstallatie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Al vele jaren vraagt Beter voor Rijswijk naar veilige oversteekplaatsen aan de
Generaal Spoorlaan. Mede door bestuurders met roekeloos rijgedrag is de
verkeersveiligheid op de Generaal Spoorlaan en andere straten de laatste
tijd er niet beter op geworden.
Door de fractie van Beter voor Rijswijk en Wij. wordt de motie Veilige
verbinding voor voetgangers (M-XVII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- voetgangers uit de nieuwbouwwijken in Rijswijk Buiten geen veilige
loopverbinding hebben naar het winkelcentrum In de Bogaard;
- het gebruikmaken van een loopverbinding bijdraagt aan de vermindering
van luchtvervuiling en de gezondheid ten goede komt;
- in de praktijk de bewoners van Rijswijk Buiten de fietspaden gebruiken (en
veelal met de kinderwagen);
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- zij hier grote risico’s lopen om aangereden te worden door op hoge snelheid
rijdende elektrische fietsen en brommers die vaak veel harder rijden dan de
toegestane 45 kilometer per uur; dat is al ontoelaatbaar en in deze situatie
helemaal;
- eerdere vragen die werden gesteld door Beter voor Rijswijk een
teleurstellend antwoord opleverden;
- bewoners uit deze wijk letterlijk “het bos ingestuurd werden”;
- vanwege het overdadige groen, onoverzichtelijkheid op de paden en gebrek
aan toezicht vrijwel niemand gebruik durft te maken van deze onveilige
verbinding; dat is geen acceptabele oplossing;
verzoekt het college, op korte termijn de raad te informeren over de
mogelijkheden, en dus niet over de onmogelijkheden, om te komen tot een
veilige loopverbinding,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van Beter voor Rijswijk wordt de motie Hekken Endezant (MXVIII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- omwonenden van de ecologische zone Endezant al jaren overlast
ondervinden vanwege een enorme toename van honden;
- de oorzaak hiervan is dat er hekken zijn geplaatst om te voorkomen dat
honden de straat oversteken; er zijn overigens geen voorbeelden bekend dat
er voor die tijd ongevallen met honden hebben plaatsgevonden;
hondenbezitters dienen hier zelf verantwoordelijk voor te zijn;
- het een typisch voorbeeld is van mislukte participatie; bij de gemeente was
bekend dat er bij de omwonenden ernstige bezwaren waren en deze zijn
genegeerd;
- het gebied grote aantrekkingskracht heeft gekregen op
hondenuitlaatservices en bezitters van honden tot ver buiten Rijswijk
waardoor de overlast in grote mate is toegenomen;
verzoekt het college:
- nu een einde aan deze, voor de meerderheid van de omwonenden,
ongewenste situatie te maken en de hekken zo spoedig mogelijk te
verwijderen; een vervangende locatie voor honden is niet noodzakelijk omdat
na het verwijderen de honden uit de wijk welkom blijven,
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en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Alberts (GroenLinks) voor haar
inbreng in tweede termijn.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) spreekt haar dankbaarheid uit voor het
overnemen van de motie Deelvoertuigcoöperaties en het omarmen van het
STOP-principe door wethouder Lugthart. Het is ook goed dat wethouder
Bentvelzen de motie Tijdige en passende jeugdhulpverlening en versteviging
van de jeugdparticipatie overneemt. GroenLinks wacht het participatieplan af.
Door vercommercialisering van cultuurinstellingen in het verleden, zitten
deze nu in de problemen. De cultuursector heeft niets aan warme woorden
alleen. De wethouder sprak over een quickscan en wat gesprekken, maar gaf
geen planning aan. Mevrouw Alberts dient daarom de motie Help de culturele
sector in.
De “beleidsarme” kadernota is tekenend voor het collegebeleid in het
algemeen. Wanneer komt de wethouder Financiën, Handhaving,
Energietransitie en Rijswijk Buiten met iets beleidsrijks? Juist nu is het
belangrijk om een signaal af te geven aan het Rijk en de provincie, namelijk
dat de gemeente niet verder kan bezuinigen op belangrijke maatschappelijke
functies. Wat GroenLinks betreft is het indienen van een niet-sluitende
meerjarenbegroting bespreekbaar. Het Rijk zal anders wederom aangeven
dat weinig gemeenten in de problemen zitten omdat er maar weinig
gemeenten onder preventief toezicht staan, zonder daarbij oog te hebben
voor offers die zijn gemaakt om de begroting sluitend te krijgen.
Het college wil roofbouw op de voorzieningen voorkomen, maar bezuinigt
tegelijkertijd op voorzieningen waar de meest kwetsbaren gebruik van
maken. De volgende uitdaging waarmee de samenleving te maken krijgt, is
klimaatverandering. Het houden en eten van dieren is een belangrijke
veroorzaker van uitstoot van broeikasgassen. Rijswijk werd onlangs derde in
de verkiezing van diervriendelijkste gemeente. Om verdere stappen te
zetten, dient mevrouw Alberts de motie Vegetarisch is de standaard in.
Door de coronamaatregelen zijn burgers de natuur meer gaan waarderen,
bijvoorbeeld in Landgoed Te Werve. Het is dan ook jammer dat wethouder
Van de Laar de motie Leefbaarheid en welzijn in de omgevingsvisie afschuift
op de werkgroep Omgevingswet. Het gaat immers om de omgevingsvisie.
Het slagenlandschap in Pasgeld heeft een historisch verkavelingspatroon
met een belangrijke ecologische waarde. GroenLinks dient daarom samen
met D66, de PvdA, Wij. en Gemeentebelangen Rijswijk een motie in met het
verzoek om het slagenlandschap formeel de cultureelhistorische status te
geven waar het om vraagt.
Door de fracties van GroenLinks en de PvdA wordt de motie Help de
culturele sector (M-XIX) ingediend.
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De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- sinds de coronacrisis er veel zorgen zijn geuit over het voortbestaan en de
werkgelegenheid in de culturele sector;
- ook de Rijswijkse schouwburg de brandbrief van VSCD (Vereniging
Schouwburg- en Concertdirecties) aan de provincie Zuid-Holland heeft
ondertekend, waarin dezelfde zorgen worden beschreven;
- er vanuit diverse gemeenten uit Zuid-Holland, waaronder Rijswijk, door
middel van twee dezelfde brieven aan de provincie aandacht is gevraagd
voor de enorme schade die de cultuursector lijdt door de coronacrisis;
overwegende dat:
- uit onderzoek van Atlas Nederlandse Gemeenten blijkt hoe belangrijk juist
het culturele aanbod is voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als
woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen;
- de culturele sector belangrijk is voor werkgelegenheid, niet alleen in de
sector zelf, maar ook voor bijvoorbeeld de horeca en detailhandel;
- muziek, dans en theater het leven een beetje mooier maken en bijdragen
aan het welbevinden van mensen, zeker in tijden van crisis; bovendien zorgt
cultuur voor verbinding van mensen en dat is in deze tijd absoluut
noodzakelijk;
verzoekt het college om:
- zoals in uw gezamenlijke brief aan de provincie is vermeld, in beeld te
brengen welke instelling direct steun nodig hebben in Rijswijk, en dit zo snel
als mogelijk aan de raad terug te koppelen;
- met zowel een korte- als een langetermijnplanning te komen om de
culturele instellingen te ondersteunen;
- voor het einde van het jaar hier terugkoppeling over te geven,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van GroenLinks wordt de motie Vegetarisch is de standaard
(M-XX) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
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- Nederland in het klimaatakkoord van Parijs heeft afgesproken om de
opwarming van de aarde onder de 2ºC te houden;
- het houden en eten van dieren een belangrijke veroorzaker is van uitstoot
van broeikasgassen;
- er veel misstanden zijn bij Nederlandse slachterijen en dat de meest
‘diervriendelijke’ slachtmethode (CO2-vergassing) zorgt voor veel pijn en
angst bij dieren1;
- vlees nu veelal uit gewoonte een vast onderdeel is van maaltijden;
- de gemeente toewerkt “naar een aanbod van diervriendelijke producten in
het bedrijfsrestaurant en bij gemeentelijke bijeenkomsten”2;
overwegende dat:
- de gemeente Rijswijk een voorbeeldfunctie heeft;
- diverse ministeries, gemeenten en andere instellingen3 de norm in hun
catering hebben omgedraaid volgens het principe “Carnivoor? Geef het
door!”: vegetarisch is de standaard en wie vlees of vis wil eten, kan dit vooraf
doorgeven;
- de keuzevrijheid geheel in tact blijft bij het principe “Carnivoor? Geef het
door!”, maar het gemakkelijker wordt gemaakt om duurzamere keuzes te
maken;
verzoekt het college:
- dat alle door of namens de gemeente georganiseerde maaltijden en
bijeenkomsten het principe “Carnivoor? Geef het door!” toe te passen,
waarbij standaard vegetarische consumpties worden aangeboden,
en gaat over tot de orde van de dag.
1 NOS, https://nos.nl/artikel/2318978-varkens-nog-steeds-levend-gekookt-inslachthuizen-toezicht-faalt.html, 17 januari 2020.
2 Nota dierenwelzijn gemeente Rijswijk,
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/dierenwelzijn.pdf.
3 Bij o.a. Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, Gemeente
Amsterdam, Delft, Haarlem, Utrecht en de Universiteit Utrecht, Erasmus
Universiteit Rotterdam. Bij de Duitse regering zijn alle regeringsdiners
standaard vegetarisch.

pagina 68 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur
Door de fracties van GroenLinks, D66, de PvdA, Wij. en Gemeentebelangen
Rijswijk wordt de motie Slagenlandschap landschapsmonument (M-XXI)
ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- het Rijswijkse slagenlandschap gelegen in Pasgeld een unieke historisch
landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft;
- de ecologische waarde van het slagenlandschap voorziet in een veilige
haven voor flora en fauna;
- het slagenlandschap een groene buffer vormt die momenteel aansluit op de
Zwethzone, maar er nog geen onderdeel van uitmaakt;
overwegende dat:
- het toekennen van de status als Landschapsmonument de waarde van het
gebied nu en in de toekomst beschermt;
- de groene buffer die het gebied vormt, een rustgevende plek biedt binnen
een steeds sterker verstedelijkend landschap;
verzoekt het college:
- te onderzoeken of het slagenlandschap als Landschapsmonument kan
worden geclassificeerd, o.a. als onderdeel van het participatieproces;
- daartoe wanneer nodig de monumentenverordening uit te breiden met het
hoofdstuk beschermd gemeentelijk landschapsmonument;
- contact te zoeken met de provincie, teneinde aan te sluiten bij de Vlietzone
en/of Zwethzone;
- de raad hier zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind 2020 over te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, Wij. en Onafhankelijk
Rijswijk wordt het amendement Ombuiging luchtkwaliteit ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
stelt voor om de ombuiging luchtkwaliteit, die thans als volgt luidt:

pagina 69 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur

te schrappen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting: een relatief klein bedrag met grote gevolgen. “De gemeente
Rijswijk streeft naar een gezonde leefomgeving voor haar inwoners en
bezoekers. (...) Met het actieplan luchtkwaliteit 2020-2024 werkt de
gemeente aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het realiseren van
gezondheidswinst door het uitvoer van een pakket aan maatregelen.” Een
belangrijk onderdeel van dat actieplan is het uitvoeren van een verkeers- en
haalbaarheidsonderzoek naar het instellen van een milieuzone voor de
Prinses Beatrixlaan. In het forum stad van 11 juni j.l. werd duidelijk dat door
de bezuiniging van slechts 15 duizend euro dit onderzoek met een jaar wordt
uitgesteld, waardoor de omwonenden nog langer moeten wachten op
schonere lucht.
Door de fracties van GroenLinks, de VVD, de PvdA, Rijswijks Belang en
Onafhankelijk Rijswijk wordt het amendement Eneco-opbrengst ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
stelt voor om alle passages die refereren aan de Eneco-opbrengst, die thans
als volgt luiden:
Pagina 6: Het college stelt daarom voor € 20 mln. van de Eneco opbrengst
toe te voegen aan de algemene reserve. Door deze toevoeging aan de
algemene reserve verbetert de solvabiliteit direct naar 16%.
Pagina 7 en 38: Het college stelt voor € 20 mln. hiervan toe te voegen aan de
algemene reserve (voorstel 2). Het college stelt voor het restant ad. € 50 mln.
toe te voegen aan een bestemmingsreserve/investeringsfonds.
Pagina 37: Het college stelt daarom voor € 20 mln. van de Eneco opbrengst
toe te voegen aan de algemene reserve. Door deze toevoeging aan de
algemene reserve verbetert de solvabiliteit (exclusief Rijswijk Buiten) direct
naar 17%.
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te schrappen. En de passage die thans als volgt luidt:
Pagina 37: De financiële gezondheid ontwikkelt zich daarmee gedurende
2021-2024 als volgt (Rijswijk Buiten en het restant van de Eneco opbrengst
ad. € 50 mln. buiten beschouwing gelaten):
te vervangen door:
Pagina 37: De financiële gezondheid ontwikkelt zich daarmee gedurende
2021-2024 als volgt (RijswijkBuiten en de Eneco opbrengst ad. € 71 mln.
buiten beschouwing gelaten):
Toelichting:
Zolang de gemeenteraad de kaders voor de besteding van de Eneco
opbrengst niet heeft bepaald, dienen we ons niet vast te leggen of en
hoeveel van de opbrengst naar de algemene reserve gaat.
Onze gemeente kent net als alle andere Nederlandse gemeenten financiële
tekorten. De oproep aan het Rijk om meer financiële middelen ter
beschikking te stellen is minder sterk wanneer we als gemeente Rijswijk
ontstane structurele tekorten oplossen met eenmalige opbrengsten.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Sleddering (VVD) voor zijn inbreng
in tweede termijn.
De heer Sleddering (VVD) merkt op dat het lastig is om inzicht te krijgen in
de eventuele ruimte in de begroting. Wat zou het bijvoorbeeld betekenen als
voorzieningen voor Rijswijkers met een inkomen tot 130% van het
minimumloon alleen nog gelden voor Rijswijkers met een inkomen tot 120%
van het minimumloon? Dat is niet op te maken uit de stukken, maar daar zou
de VVD wel graag inzicht in krijgen.
Het college zegt “een voorschot” te hebben genomen op de discussie in de
raad door alvast 20 miljoen te bestemmen voor de algemene reserve. In de
stukken komt dat “voorschot” echter naar voren als een genomen besluit. De
VVD kan er eventueel mee akkoord gaan als die 20 miljoen binnen de
algemene reserve apart worden gezet en dus niet gebruikt kunnen worden
om tekorten te dekken. De wethouder kan immers wel zeggen dat dat geld
niet wordt gebruikt om tekorten op te vangen maar om de solvabiliteitspositie
van de gemeente beter te maken, maar als zich een tekort voordoet, wordt
dat toch ten laste gebracht van de algemene reserve. Dan worden de
Enecogelden daar dus wel degelijk voor gebruikt. Graag meer waarborgen
vanuit het college dat het Enecogeld niet in allerlei bodemloze putten
verdwijnt.
Kan de wethouder ingaan op de vragen van de VVD die in eerste termijn
gesteld zijn over de open-einderegelingen?
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Op de Rijswijksche Hockeyclub wordt zo snel mogelijk een derde veld
gerealiseerd. De realisatie van een vierde veld wordt echter afhankelijk
gemaakt van het gebruik van de sportaccommodatie door andere
verenigingen. Het is begrijpelijk dat de wethouder die optie onderzoekt, maar
dat mag niet betekenen dat RHC nog maanden of jaren moet wachten op dat
vierde veld. Kan de wethouder bevestigen dat RHC de gesprekken daarover
niet hoeft af te wachten?
De apparaatskosten van de ambtelijke organisatie per 1.000 inwoners
stijgen. Te verwachten is dat die kosten dalen naarmate de gemeente groeit
uit hoofde van efficiency. Kan de wethouder die stijging verklaren?
De kosten die de gemeente rekent voor een thuiswerkplek is erg hoog
vergeleken met wat andere werkgevers daarvoor rekenen. De wethouder
geeft verder aan dat er thuiswerkplekken worden vergoed omdat in het Huis
van de Stad onvoldoende werkplekken beschikbaar zijn. Als dat het geval is,
moeten die kosten worden toegeschreven aan het Huis van de Stad. De
vraag is wat dat met de business case van het Huis van de Stad zou doen.
De reactie van de wethouder op de vragen over upcoding in het sociaal
domein was onbegrijpelijk. Als er steeds geld weglekt in een systeem, dan is
het verstandig om daar wat aan te doen. Daar is geen extern onderzoek voor
nodig. Ambtenaren van Rijswijk kunnen daarover overleggen met
ambtenaren van andere steden om tot een oplossing te komen.
De heer Dolmans (D66) vindt het positief dat in de raad brede
overeenstemming bestaat over het principe van investeren om te besparen,
over het ver-groten van het verdienvermogen van de gemeente en over
ervoor zorgen dat het welzijn in Rijswijk niet kapot wordt bezuinigd. Het is
aan het college om bij de begroting aan die ambitieuze doelstellingen heel
concreet verder invulling te geven.
Wethouder Van de Laar heeft aangegeven dat er niet wordt bezuinigd op het
groen. Kan de kwaliteit die in het Groenbeheerplan als doelstelling is
geformuleerd echter nog worden gegarandeerd met het beschikbare budget?
D66 wil niet dat er wordt gebouwd in het resterende waardevol groen in
Rijswijk zoals de Landgoederenzone. Kan de wethouder daarover een
concrete uitspraak doen? Zijn er eventuele kleine stukjes grond die niet
bebouwd worden en aan het groen kunnen worden toegevoegd?
Uit de rapportage over het groot project Organisatieontwikkeling is moeilijk
op te maken wat de voortgang is. Kan die rapportage concreter worden
gemaakt? Kan daarin meer ambitie aan de dag worden gelegd?
D66 zou het een goede zaak vinden als er actief gelden worden geworven bij
bijvoorbeeld de Europese Unie, het Rijk, de MRDH en de provincie. Rijswijk
heeft op dat punt in het verleden te weinig initiatieven genomen.
In eerste termijn heeft de heer Dolman gevraagd om niet 20% maar 100%
van de beïnvloedbare begroting onder de loep te nemen. Is de wethouder
bereid om dat te doen?
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De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Pelzer (Wij.) voor zijn inbreng in
tweede termijn.
Mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) sluit aan op de laatste woorden van de heer
Dolman. Wij. heeft eveneens gevraagd aan het college om de volledige
begroting onder de loep te nemen en om een reactie te geven op het zerobased opbouwen van het sociaal domein. Daar is breed steun voor in de
raad. Wij. heeft de verwachting dat het van de grond af opbouwen van de
begroting niet hoeft te leiden tot het afstoten van activiteiten. Het gaat om het
bereiken van efficiencywinsten.
Bij elk plan wordt een afweging gemaakt tussen wonen, werken en mobiliteit.
Het zou mooi zijn als welzijn, de leefbaarbeid, ook daarbij betrokken kan
worden. Kan het college aangeven of de Monitor Brede Welvaart ingezet kan
worden?
Wethouder Besteman heeft aangegeven dat de subsidies herijkt worden. Wij.
deed de suggestie om te bezien of een besparing van bijvoorbeeld 10% te
behalen is. Dat kan gedaan worden door de subsidiepartners zelf te laten
aangeven waar die bezuinigingen worden doorgevoerd. Andere gemeenten
hebben op die manier bezuinigingen ingeboekt. Daar is zelfs een beloning
tegenover te zetten, bijvoorbeeld dat bij een hogere bezuiniging, zij zelf
mogen bepalen waarvoor zij het restant inzetten.
Door welzijn in te zetten om mensen richting van werk te leiden, kunnen
budgetten voor welzijn en werk gecombineerd worden. De basisbaan die de
PvdA voorstelt is daarvan een voorbeeld. Sommige mensen zijn niet meer
via de Wsw naar werk te begeleiden. Met die mensen zou op een andere
manier kunnen worden omgegaan, in de zin van een uitkering met een
toelage, uit te betalen als één “salaris”.
Kan de wethouder nog ingaan op de vragen die in eerste termijn gesteld zijn
over het SROI-beleid? Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt SROI
gebruikt om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.
Het is goed dat een strategische sessie wordt georganiseerd over de
Enecogelden. Mevrouw Pelzer doet de wethouder de suggestie om op meer
vlakken een impactanalyse te maken dan alleen op financieel vlak. Laat de
wethouder daar vooral groepen voor uitnodigen die te lijden hebben gehad
onder de coronacrisis, zoals de culturele en welzijnsinstellingen, maar ook
ondernemers en ontwikkelaars.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Enk (CDA) voor zijn inbreng in
tweede termijn.
De heer Van Enk (CDA) constateert dat er op twee punten in zijn betoog in
eerste termijn geen reactie is gekomen van het college. Ten eerste heeft hij
opmerkingen gemaakt over fouten in de dienstverlening en de behandeling
van Wmo-aanvragen. Hij heeft daarbij het voorbeeld gegeven van een
schrijnend geval.
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Ziet de wethouder mogelijkheden om hieraan wat te doen binnen de
organisatie?
Ten tweede heeft de heer Van Enk gesproken over de kosten-batenanalyse
in het sociaal domein. In de evaluatie van het armoedebeleid is bijvoorbeeld
gekeken naar de effectiviteit. De kosten van het armoedebeleid zijn echter
niet genoemd. Dan is er dus geen kosten-batenanalyse te maken. Ook in het
sociaal domein is dat nodig.
De reactie op de CDA-motie over de jeugdzorg was wat ingewikkeld. Er
wordt een team ingesteld om de toegang te bewaken tot de
jeugdhulpverlening. Dat is ook de bedoeling van de motie. Als de wethouder
de werking van dat team op die manier gaat bewaken, dus het team als een
kritische poortwachter van een te snelle doorverwijzing naar professionele
trajecten, dan kan de CDA daarmee instemmen.
Het CDA wil op het punt van de jeugdzorg verder dat er minder contracten
worden gesloten met minder hulpaanbieders. Elk van de 175 zorginstellingen
waarmee er nu contacten zijn, heeft tien verschillende diensten in de
aanbieding. In de commerciële wereld schept aanbod vraag, en dat is
ongewenst. Het is niet goed voor kinderen en het is niet goed voor de
gemeentelijke financiën.
Met hulp-BOA’s zijn goede ervaringen opgedaan in Den Haag. Laat de
gemeente Rijswijk ook een proef doen gedurende een jaar, waarbij twee
hulp-BOA’s gedumpt afval meenemen en onderzoeken. Als het niet werkt,
dan stopt het. Werkt het wel, dan kan de proef worden uitgebreid. Kan de
burgemeester aangeven wanneer de pilot in Utrecht is afgelopen? De heer
Van Enk kijkt uit naar de uitkomsten daarvan.
De oorzaken van luchtvervuiling liggen in verkeer over de snelweg, bij
mobiele bouwinstallaties, bij doorgaand verkeer. De heer Van Enk vraagt
zich af waarom GroenLinks een motie indient over schone lucht, maar geen
steun verleende aan het sturen van een brief aan het kabinet over de drie
genoemde oorzaken van luchtvervuiling.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Meij (GBR) voor zijn
betoog in tweede termijn.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) herhaalt zijn vraag uit
eerste termijn: hoe kijkt het college aan tegen de suggestie van Beter voor
Rijswijk om de Schouwburg en het museum maximaal de ruimte te geven om
verder te vercommercialiseren en voor gesubsidieerde activiteiten andere
podia te zoeken, bijvoorbeeld binnen het Huis van de Stad?
Een andere vraag die niet beantwoord is, betreft de openeinderegelingen in
de jeugdzorg. Die ligt in het verlengde van het betoog van de heer Van Enk.
Hoe kan de regie worden gelaten bij degenen die het dichtst bij het kind
staan, vaak de ouders, om niet in een eindeloze molen van
jeugdzorginstellingen te komen?
pagina 74 van 92

Niet-vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 7 juli 2020 om 15.00 uur
De heer Van der Meij vraagt de fracties in de raad om een reactie op zijn
voorstel om een bestemmingsreserve te vormen voor een tunnel onder de
Beatrixlaan. Die reacties zouden gegeven kunnen worden in de
mobiliteitsbijeenkomst van 29 september.
Gemeentebelangen Rijswijk is zeker geen voorstander van het verhogen van
de ozb. Er zijn voldoende mogelijkheden voor transparant begroten,
ombuigingsvoorstellen en andere suggesties om ruimte op de begroting te
vinden. Bovendien is er geen garantie dat het verhogen van de ozb de
begroting sluitend maakt.
De opbrengsten van het parkeren mogen niet gebruikt worden voor het
vullen van reserves maar moeten gebruikt worden voor het uitvoeren van het
parkeerbeleid en het verdelen van de schaarse ruimte. Daarover is de heer
Van der Meij het eens met wethouder Lugthart. Het zou wel goed zijn om in
het kader van de Mobiliteitsvisie kritisch te evalueren hoe er met de
Parkeerreserve wordt omgegaan.
De heer Van der Meij waardeert de handreiking van de heer Sleddering op
het punt van het bestemmen van 20 miljoen van de Enecogelden voor de
algemene reserve. Dat is een goede manier om ervoor te zorgen dat dit geld
niet zonder betrokkenheid van de raad wordt ingezet, want bestedingen
vanuit de algemene reserve moeten altijd via een raadsbesluit bekrachtigd
worden.
Gemeentebelangen Rijswijk stemt in met het voorstel van Wij. en andere
fracties om de begroting zero-based op te bouwen. Dat hoeft niet in één keer
voor de hele begroting, maar dat kan per onderdeel, waarvoor het onderdeel
van het sociaal domein bij uitstek geschikt is.
In relatie tot het amendement van GroenLinks vraagt de heer Van der Meij of
die fractie instemt met de Kadernota als dat amendement wordt
aangenomen.
De heer Van der Meij doet een handreiking naar Rijswijks Belang door het
college te vragen om de financiële consequenties inzichtelijk te maken van
het bevriezen van de regeling voor de geplande projecten vanaf 2021 voor
de drie jaar die Rijswijks Belang voorstelt. Met die rekensom op tafel kan op
financiële gronden besloten worden om de motie van Rijswijks Belang al dan
niet over te nemen.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kooy voor zijn betoog in tweede
termijn.
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De heer Kooy (PvdA) geeft een voorbeeld uit de praktijk van een burger die
in coronatijd afhankelijk was van een voorziening van de gemeente en daar
een paar weken op heeft moeten wachten. Hij vindt dat tekenend voor het
debat over de Kadernota, dat te veel gaat over financiën. Het gaat echter
juist om de inhoud. Als bijvoorbeeld pas in september vorm wordt gegeven
aan het armoedebeleid, hoe moet dat dan met de extra zorg die kinderen nu
al nodig hebben? Kan de wethouder aangeven wat voor september al
mogelijk is? Als de Alliantie daarbij kan helpen, zou dat niet hoeven te
wachten tot september. Hetzelfde geldt voor welzijn. De heer Kooy roept het
college op om de welzijnsnota niet langer uit te stellen, maar die op te
pakken. Daar liggen de taken van de raad. Pas als de inhoud geregeld is,
kan er gekeken worden naar de gevolgen voor het financieel kader.
In reactie op de VVD-woordvoerder, die graag een signaal krijgt als een
budget voor welzijn opraakt, zegt de heer Kooy: wat gaat er dan gebeuren?
Wordt die voorziening dan stopgezet of wordt er dan gekeken naar de
invulling van die voorziening voor de rest van het begrotingsjaar?
De heer Sleddering (VVD) geeft aan dat daartussen dan een duidelijke keuze
moet worden gemaakt. De uitgaven mogen in elk geval niet automatisch
blijven doorlopen.
De heer Kooy (PvdA) zou in dat geval graag overleggen om een oplossing te
vinden om de voorziening door te laten gaan.
Ook het punt van de basisbanen is meer dan alleen een financiële zaak. Het
hebben van werk heeft economische, maar vooral psychologische effecten.
Het kost de gemeente net zoveel als de uitgaven aan bijstandsuitkeringen.
De bedrijven die van deze potentiële werknemers gebruikmaken, leveren de
“extra” bijdrage. Mensen worden daarmee geholpen.
In de sociale woningbouw gaat het niet in eerste instantie om percentages
maar om mensen die op de wachtlijsten voor betaalbare woningen staan. Die
wachtlijsten zijn veel te lang. Kan de wethouder nog een toelichting geven op
de stand van zaken met betrekking tot huurwoningen tot €1.000? Neemt het
college nog deze collegeperiode de verantwoordelijkheid voor plannen en
uitvoeringen zonder door te verwijzen naar uitgestelde omgevingswetten?
De motie die door de PvdA in eerste termijn is ingediend over Werken aan
wijken, is bedoeld om naar grondexploitatie te kijken vanuit een visie op
wijken. Als het voor een wijk goed uitkomt om gemengde woningbouw te
realiseren, dan moet sociale woningbouw niet op voorhand worden
uitgesloten. In andere wijken waar veel sociale woningbouw is, zou er
mogelijk minder bijgebouwd kunnen worden. Wat is de reactie van het
college op deze motie?
De heer Kooy dankt de voorzitter, burgemeester Bezuijen, voor zijn inzet
voor Rijswijk in de afgelopen jaren. Hij wenst hem succes als burgemeester
van Zoetermeer.
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De voorzitter dankt de heer Kooy voor zijn woorden en geeft het woord aan
de heer Weterings (Rijswijks Belang) voor zijn betoog in tweede termijn.
De heer Weterings (RijswijksBelang) vindt de verwijzing van wethouder Keus
naar Winston Churchill interessant, maar vindt ook dat die vergelijking niet
opgaat. Rijswijk is niet in staat van oorlog en wil ook niet kunst gaan
verkopen. Wel heeft Rijswijk te maken met een gebrek aan geld, zelfs met
een schuld. Dan is het niet uit te leggen aan de burger dat er geld
gereserveerd wordt voor kunst. Is de wethouder bereid om de proef op de
som te nemen en met de heer Weterings op straat aan burgers te gaan
vragen of zij het eens zijn met uitgaven aan kunst in tijd van financiële nood?
Het Rijk is gevraagd om gemeenten financieel te steunen. Is op die vraag al
een antwoord gekomen? Is er al geld overgemaakt?
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk)
voor haar betoog in tweede termijn.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) vindt de reactie van het college op
de inbreng van Onafhankelijk Rijswijk weinig verrassend. Wethouder
Lugthart vindt dat het parkeren in Rijswijk niet wordt gebruikt als melkkoe,
maar wat is dan de definitie van de wethouder van “melkkoe”?
De wethouder liet zich positief uit over de motie over de Rijswijksche
Hockeyclub: de inzet is om zo snel mogelijk een derde en zo mogelijk een
vierde veld te realiseren. Aan andere sportverenigingen is echter de aanleg
van LED-verlichting toegezegd, wat nog niet is gerealiseerd. Waarom maakt
de wethouder nieuwe beloften als zijn oude beloften nog niet zijn uitgevoerd?
Wie gaat het nieuwe sportcomplex betalen? Van welk budget?
Het is goed dat wethouder Bentvelzen de jeugd wil laten participeren in het
vormgeven van gemeentelijk beleid. Dat mag echter niet alleen gaan over
zaken als milieu en klimaat.
Het valt mevrouw De Man op dat Beter voor Rijswijk zich opstelt als
oppositiepartij door kritische opmerkingen te maken. Zij vreest dat bij de
stemming over moties en Kadernota echter zal blijken dat deze fractie zich
weer conformeert aan de wensen van de coalitie.
Verder valt op dat met alle wensen en toezeggingen die in het debat zijn
neergelegd, de Eneco-opbrengsten al zijn uitgegeven. Daarvoor is zelfs te
weinig geld beschikbaar. Er volgt nog een debat over de besteding van de
Eneco-opbrengsten. Mevrouw De Man roept het college en de raad op om te
wachten met voorstellen en wensen voor de besteding van die opbrengsten
tot het debat.
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Door de fractie van Onafhankelijk Rijswijk wordt de motie Parkeren is geen
melkkoe (M-XXII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- het parkeren nog altijd als melkkoe wordt gebruikt;
- het college de parkeerinkomsten wil gebruiken om gaten in de begroting
weg te werken;
- beloftes omtrent het parkeren en de opbrengsten telkens niet worden
nagekomen;
- de parkeergelden niet ten goede komen van het verkeer;
- diverse partijen telkens hebben gepleit voor een kostenneutraal
parkeerbeleid;
draagt het college op:
- voorstel 13a, 13b, 14, 71, 72 en 73 te verwijderen uit de memo “transparant
begroten”;
- de parkeerreserve in te zetten voor waar die oorspronkelijk bedoeld is; dus
dossier verkeer en vervoer;
- voor eens en altijd ervoor te zorgen dat parkeren geen melkkoe meer is
voor Rijswijk en te werken aan een kostenneutraal parkeerbeleid (buiten
opbrengsten uit parkeerautomaten en boetes om),
en gaat over tot orde van de dag.
De vergadering wordt tien minuten geschorst.
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan wethouder Keus
voor zijn antwoord in tweede termijn.
Wethouder Keus reageert allereerst op de suggesties van GroenLinks,
waaronder het indienen van een niet-sluitende begroting om een signaal af te
geven aan het Rijk. De wethouder vindt dat een onverstandig plan. Volgens
artikel 189 Gemeentewet is het de verantwoordelijkheid van de raad om een
reëel sluitende begroting op te stellen. Mede daarom zal het Rijk niet onder
de indruk zijn van een niet-sluitende begroting.
De wethouder vindt het evenmin een goed idee om de financiële gevolgen
van corona ten laste te brengen van huizenbezitters door de ozb te
verhogen. De gemeente mag geen inkomenspolitiek voeren en zou dat ook
niet moeten willen.
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De wethouder staat positief tegenover het verzoek van de heer Sleddering
om de financiële consequenties van specifieke opties in kaart te brengen,
zoals het terugbrengen van de norm van 130% minimumloon naar 120%
minimumloon voor een aantal voorzieningen. Dat kan worden meegenomen
in het proces van Transparant begroten.
Ook het verzoek om inzicht te geven in het aantal open-einderegelingen in
Rijswijk kan op instemming van de wethouder rekenen. Het is goed om dat in
kaart te brengen.
Vanuit de raad is al opgemerkt dat het overhevelen van 20 miljoen vanuit de
Eneco-opbrengsten naar de algemene reserve geen negatieve gevolgen
heeft voor het budgetrecht van de raad. Besteding vanuit de algemene
reserve is alleen mogelijk met uitdrukkelijke instemming van de raad. Het
college kan de 20 miljoen dus niet naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld
om tekorten op te lossen. In aanloop naar het debat over de Enecogelden zal
de wethouder uiteenzetten welke instrumenten de raad heeft ten aanzien van
het apart zetten van die 20 miljoen, een investeringsfonds of een
bestemmingsreserve, en de voor- en nadelen daarvan.
In het kader van financiële weerbaarheid en wendbaarheid is het van belang
om actief de mogelijkheden na te gaan van subsidiewerving bij provincie, Rijk
en EU. Dat moet onderdeel gaan uitmaken van het financieel beleid van
Rijswijk.
Met Transparant begroten is een goede eerste stap gezet naar een betere
beheersing van de gemeentelijke financiën. Die lijn wordt doorgetrokken naar
het sociaal domein, om ook daar een goed inzicht te krijgen in de begroting
en de bestuurlijke keuzemogelijkheden. Daarbij gaat het niet alleen om de
financiën, maar met name om de inhoud.
De wethouder vindt het een goede suggestie van de fractie van Wij. om een
sessie te houden over de sociale, maatschappelijke impact van de
coronacrisis op de Rijswijkse samenleving. Bekeken zal worden of op het
digitale platform van het Strandwal Festival ruimte is voor het
maatschappelijk middenveld om hierover in gesprek te gaan met de
Rijswijkers.
De discussie die de heer Kooy aan de orde stelt over de nulwaarde van de
GREX is al eens gevoerd bij de behandeling van de herziening van de
GREX. De vragen die daarbij gesteld worden, zijn terecht: wanneer wordt
een grondexploitatie afgesloten, wat was de doelstelling? Uitgangspunt is dat
de gemeente geen verlies leidt op de grondexploitatie. Tegelijkertijd is het
mogelijk om daar strategisch naar te kijken, vanuit een visie op wat er nodig
is voor een wijk. Een van de leidende principes daarbij is duurzaamheid. De
wethouder neemt de opmerkingen van de PvdA-fractie hierover mee in het
debat over de beleidsrijke herziening van de grondexploitatie later in het jaar.
Daarin kunnen dan alternatieven en definities worden neergelegd met
betrekking tot het sluitend zijn van een grondexploitatie, inclusief financiële
aspecten.
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Rijswijk heeft samen met andere gemeenten een brief geschreven aan het
Rijk over de financiële nood bij gemeenten. Daarover heeft een debat
plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Het ministerie van BZK heeft
aangegeven dat een half miljard aan de gemeenten wordt uitgekeerd ter
compensatie van de eerste knelpunten als gevolg van de coronacrisis. Over
de verdeelsleutel van het half miljard wordt de raad geïnformeerd zodra daar
meer informatie over beschikbaar is.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Bentvelzen.
Wethouder Bentvelzen zet in op het zo snel mogelijk laten weghalen van de
hekken rond Endezant. Zij kan echter niet toezeggen dat die voor het begin
van de zomervakantie verwijderd zijn.
Op het vlak van het wijkwethouderschap zijn er gebiedsverkenningen,
wijkwandelingen, deelname aan wijkspreekuren en wijkactiviteiten geweest.
Door de uitbraak van het coronavirus moesten echter in 2020 veel afspraken
worden afgezegd. Om het wijkwethouderschap een duidelijke structuur te
geven, wordt de wijkontwikkeling integraal aangepakt. Met
gebiedsprogramma’s en uitvoeringsplannen worden plannen uitgewerkt voor
bepaalde gebieden, samen met de gebiedsregisseur. Die werkt nauw samen
met de wijkwethouder en alle partners in de wijk.
Het college is dan mening dat het vaststellen van het minimumloon
rijksbeleid is. De gemeente Rijswijk heeft daar geen invloed op. De
wethouder ontraadt daarom de motie Voor 14 van de fractie van GroenLinks.
De wethouder neemt de motie van de VVD over Passende en gewenste
financiering in de jeugdhulp over.
Het introduceren van de basisbaan zou een investering vergen van zowel
gemeente als bedrijven. De gemeente heeft daar in de begroting voor 2020
geen budget voor vrijgemaakt. De wethouder herinnert de indieners van de
motie Proef met basisbaan in Rijswijk eraan dat zij in januari heeft
aangegeven dat het concept bovendien wordt meegenomen in de kadernota
Werk. De wethouder is bereid om in gesprek te gaan met professionals in de
raad over de uitvoering van het concept, maar ontraadt het aannemen van
de motie.
De beleidsregels van het SROI-beleid worden in het derde kwartaal naar de
raad gestuurd. De wethouder Welzijn kijkt binnen het college naar de
samenhang met haar portefeuille.
De wethouder benadrukt dat er binnen de gemeente hard wordt gewerkt om
de dienstverlening op een excellent niveau te brengen, ook op het gebied
van de Wmo. Zij zal nogmaals onder de aandacht brengen dat er nog steeds
gevallen zijn waarin dat minder goed gaat dan gewenst.
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Met de motie van het CDA over jeugdzorg wordt beoogd dat er minder
contracten worden gesloten en minder diensten worden afgenomen van
zorgaanbieders. Daarop bestaat al een beperking. In H10-verband zijn er
165 zorgaanbieders, maar in Rijswijk wordt gebruik gemaakt van 30
zorgaanbieders. Daarvan bieden 10 hoogspecialistische jeugdzorg en 20
specialistische jeugdzorg. Doordat Rijswijk zelf contracten kan gaan
opstellen, ontstaat er nog meer invloed in het beperken van het aantal
contracten. Zo is dat geregeld in de Regiovisie die na het reces naar de raad
wordt gestuurd. Het uitgangspunt van de motie (minder contracten, minder
aanbieders en minder diensten) kunnen worden ingebracht bij de vorming
van die Regiovisie.
De wethouder bevestigt dat het jeugdteam dat vanaf 1 juli is ingesteld de
“kritisch poortwachterfunctie” heeft waar de heer Van Enk om vraagt. Het is
evenwel lastig voor het college om de motie over te nemen omdat daarin
staat onder A: de Rijswijkse deelname aan de H10 te beperken tot de inkoop
van hoogspecialistische jeugdzorg. Het gaat in het verband van de H10
echter ook om de specialistische jeugdzorg. Verder is het onmogelijk om bij
motie te regelen dat er wordt samengewerkt met één of twee gemeenten. In
2018 is immers al vastgesteld dat er in Haaglanden met 10 gemeenten wordt
samengewerkt.
De heer Van Enk (CDA) spreekt daar zijn begrip voor uit. Hij kan leven met
de interpretatie van de wethouder.
Wethouder Bentvelzen stelt voor om in de schorsing te kijken naar
aanpassing van de motie zodat die kan worden overgenomen door het
college.
De wethouder geeft aan dat zij in eerste termijn al heeft aangegeven dat zij
bereid is om mee te doen aan de Alliantie Kinderarmoede. Besproken zal
worden wat nodig is voor Rijswijk om daarbij aan te sluiten. Het college
neemt de strekking van de motie over. Het nieuwe armoedebeleid komt in
september aan de orde. Tot die tijd geldt het lopende armoedebeleid,
waaronder bewoners gewoon gebruik kunnen maken van regelingen.
Op het punt van de jeugdparticipatie neemt de wethouder notie van hetgeen
naar voren is gebracht door Wij. Met de jongeren zal meer worden
besproken dan alleen milieu en klimaat.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Lugthart voor zijn antwoord in
tweede termijn.
Wethouder Lugthart gaat in op de motie die is ingediend over een looproute
tussen Rijswijk Buiten en De Bogaard. Hij is bereid om de mogelijkheden van
die route te onderzoeken. Daarvoor zijn ook veel verzoeken gedaan door
bewoners uit Rijswijk Buiten. De wethouder laat het oordeel over de motie
aan de raad.
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De mogelijkheid van het realiseren van een parkeergarage onder het Huis
van de Stad wordt uitgewerkt. Die uitwerking wordt naar de raad gestuurd.
Uit onderzoek blijkt dat er in Rijswijk een tekort is aan binnensportfaciliteiten,
ook na realisatie van de nieuwe sporthal. Het opknappen van de Marimbahal
zou een paar miljoen kosten. De vraag of dat het waard is, is aan de raad.
Die mogelijkheid is eventueel te verkennen. De bedoeling is altijd geweest
om de Van Zwedenzaal en de Marimbahal te slopen en daarvoor een
sportcomplex op de Elsenburgerlaan te realiseren. De raad kan er echter
voor kiezen om het anders te doen. Daarbij is ook te denken aan een
ballonhal.
De wethouder ontraadt het aannemen van de motie Veilige zebrapaden
omdat zebrapaden op de aangegeven locaties niet de verkeersveiligheid ten
goede komen. Daarvoor wordt er op de aangegeven locaties op de Generaal
Spoorlaan te hard gereden. Via infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en
handhaving wordt geprobeerd om hard rijden (huftergedrag) te voorkomen.
De wethouder is bereid om te onderzoeken of het aanbrengen van
verkeersheuvels op de Generaal Spoorlaan verbetering zou brengen. Bij de
begroting wordt daarvoor een voorstel gedaan.
De wethouder stemt in met de woorden van de heer Van der Meij dat het in
het parkeerbeleid gaat om het verdelen van schaarse ruimte. De
parkeertarieven worden verhoogd zodat er minder mensen parkeren in
bepaalde wijken. Het is zeker niet de bedoeling om meer inkomsten voor de
gemeente te genereren door de parkeertarieven te verhogen. De wethouder
ontraadt de motie Parkeren geen melkkoe van de fractie van Onafhankelijk
Rijswijk.
De wethouder vindt het geen enkel probleem om thema’s toe te voegen aan
de Mobiliteitsbijeenkomst van 29 september. In eerste termijn is al gezegd
dat deelmobiliteit daarbij betrokken kan worden. Datzelfde geldt voor de
bestemmingsreserve Beatrixlaan en het parkeerbeleid c.q. parkeerreserves,
inclusief het gebruik daarvan voor mobiliteitsoplossingen.
In reactie op de oproep van de heer Sleddering om de Rijswijksche
Hockeyclub niet te lang te laten wachten, zegt de wethouder toe dat hij in de
zomer in gesprek gaat met de verenigingen waarbij de inzet gericht is op het
maken van afspraken voor het einde van het reces. De wethouder zou graag
een sportpark realiseren met voor RHC vier hockeyvelden, waaronder een
waterveld, met ruimte voor de crossfietsclub en De Spartaan. Daarvoor moet
De Spartaan een stukje verlegd worden. De inzet van de gesprekken zal in
elk geval zijn dat het derde en vierde veld voor de zomer van 2021
gerealiseerd zijn.
De kosten voor de gemeentelijke organisatie per hoofd van de organisatie
stijgen omdat de groei van Rijswijk ook zorgt voor grootstedelijke
problematiek. Daarnaast liggen er nog ontwikkelopgaves.
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Voor de inrichting van thuiswerkplekken van gemeentelijke werknemers
wordt uitgegaan van €1.200 per werkplek. In samenspraak met de
gemeentescecretaris wordt nagegaan of dat bedrag reëel is voor een
arboconforme werkplek. Het aantal werkplekken op het gemeentehuis en in
het Huis van de stad wordt beïnvloed door de recente ontwikkelingen als
gevolg van het coronavirus: de 1,5 metersamenleving. Daardoor zijn in de
toekomst waarschijnlijk minder werkplekken op dezelfde kantooroppervlakte
te realiseren. Bovendien is het de inschatting thuiswerken de norm wordt.
In reactie op het verzoek van de heer Dolmans om een duidelijke rapportage
en meer ambitie op het grote project Organisatieontwikkeling is het mogelijk
om de nieuwe gemeentesecretaris te vragen om een toelichting daarop te
geven. De vraag is wel op welke punten D66 graag ambitie zou willen zien.
De heer Dolmans (D66) zou graag eens in een apart forum over het groot
project Organisatieontwikkeling spreken. Dan kan ook de rapportage
verhelderd worden, want die is tamelijk onbegrijpelijk. De heer Dolmans zal
het onderwerp via het Presidium agenderen voor een forum.
Wethouder Lugthart vindt de motie Vegetarisch is de standaard een
sympathiek idee. Hij wil dat echter niet dwingend opleggen aan de ambtelijke
organisatie.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Besteman-De Vries voor haar
antwoord in tweede termijn.
Wethouder Besteman-De Vries merkt op dat sommige culturele instellingen
op omvallen staan. Vanuit de provincie is een noodfonds voor culturele
instellingen ingesteld. Met de instellingen wordt gesproken over kansen en
bedreigingen nu en in de toekomst. De suggestie van de heer Van der Meij
van verdere commercialisering van de instellingen kan daarbij worden
betrokken. Dat sluit ook aan bij de motie van GroenLinks over het
ondersteunen van de culturele sector. De wethouder neemt de strekking van
die motie over en komt daar bij de raad op terug. Daarbij benadrukt zij dat de
raad in het achterhoofd moet houden dat capaciteit en budget beperkt zijn.
In reactie op de inbreng van Rijswijks Belang over de procentregeling en
kunst merkt de wethouder op dat er op dit moment geen budget staat op de
begroting voor kunst. Zij is bereid om een inventarisatie naar de raad te
sturen van kunstwerken die mogelijk nog worden gerealiseerd in de
toekomst. Dat gaat dan om kunstwerken waarover nog geen besluit is
genomen. Overigens kan de raad altijd afwijken van een verordening om een
kunstwerk te realiseren. De wethouder nodigt de heer Weterings en alle
andere raadsleden uit om een rondje te maken langs de kunstwerken in de
openbare ruimte.
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De wethouder is bereid om te kijken naar de subsidie voor de Stichting
Omroep Rijswijk (SOR). Hoewel de gemeente Den Haag meer subsidie geeft
aan de lokale omroep, zijn zij een van de weinige gemeenten in de regio die
dat doet. De wethouder stelt Beter voor Rijswijk voor om met een voorstel te
komen naar de raad in het kader van het aanwijzen van een nieuwe omroep.
De wethouder neemt de strekking van de motie van GroenLinks over het
Slagenlandschap over.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van de Laar voor zijn reactie in
tweede termijn.
Wethouder Van de Laar gaat in op de oproep om de uitvoering van de
plannen voor het Bogaardplein te bevriezen en te integreren met de plannen
voor het totale gebied. Inmiddels is al het moment aangebroken dat ook de
plannen voor het totale gebied uitgevoerd gaan worden. Er vindt een
participatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door 3W, over de sterpassage.
Ook zijn de proefsleuven op het Bogaardplein gegraven. Er ligt een conceptintentieovereenkomst voor het voormalige gebouw van de V&D en er is een
gesprek met Wereldhaven gepland over de Prinspassage
De verantwoordelijkheid voor de invoering en implementatie van de
Omgevingswet ligt bij het college. Die is volledig gericht op het afgeven van
de vergunning per 1 januari 2021, maar dat wordt 1 januari 2022. In 2024
moeten alle gemeenten een Omgevingsvisie hebben opgesteld. Rijswijk had
net een Stadsvisie gepresenteerd en wilde niet direct beginnen aan een
Omgevingsvisie, maar sindsdien zijn er vier jaar voorbij. Daarom zijn de
voorbereidende stappen genomen voor het maken van een Omgevingsvisie.
De wethouder ontraadt de motie Werken aan de wijken van de toekomst. De
gedachte achter die motie is dat de kwaliteit van de wijken leidend is bij het
inrichten van een wijk, maar dat is reeds het geval.
In reactie op de vraag van de D66-fractie geeft de wethouder aan dat het
budget niet voldoende is voor de ambities die het college heeft met het
groen, die zijn neergelegd in het Groenbeheerplan. Volgens de CROWnormen ligt het groen op C-niveau en soms zelfs op D-niveau. De inzet is om
dat terug te brengen naar B-niveau. Daarvoor is een andere manier van
werken nodig, namelijk op basis van beeldkwaliteit in plaats van frequentie.
Dat vereist ook een financiële impuls. Het college zal onderzoeken of daar
budget voor gevonden kan worden.
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Het groen is zeker in het licht van de verstedelijking zeer waardevol en wordt
alleen maar meer waard. Veel groen zit in het Wilhelminapark, het
Elzenburgerbos en in de straten, maar ook in de Landgoederenzone. Een
aantal jaren geleden is een felle discussie geweest in de raad over al dan
niet bouwen in de Landgoederenzone. Voor een aantal bouwontwikkelingen
ligt een bouwtitel. Zo wil de ontwikkelaar van Plan Hofstede een deel van de
grond teruggeven aan de stad door de tennisvelden te ontwikkelen naar een
park en een deel van de grond waarop al gebouwd was opnieuw te
bebouwen.
Ook bij De Voorden is er een mogelijke ontwikkeling voor bouwen, evenals
op andere kleine stukken grond in de Landgoederenzone. De wethouder zegt
toe een inventarisatie van die ontwikkelingen naar de raad te sturen.
Vervolgens kan een afweging worden gemaakt van welke stukken grond een
groenbestemming zouden moeten behouden.
De grootste oorzaken van luchtverontreiniging in Rijswijk liggen buiten de
gemeentegrenzen. Toch moet ook gekeken worden naar lokale maatregelen
en naar andere domeinen van het gemeentelijk beleid. Zo is met Avalex
besproken dat het verwerken van afval zo min mogelijk uitstoot mag
opleveren, zowel wat betreft het ophalen van afval als het verwerken ervan.
De voorzitter gaat in op het fenomeen hulp-BOA’s, die in de gemeente Den
Haag “hulptoezichthouders” worden genoemd. Er wordt nagegaan wat de
ervaringen met deze hulptoezichterhouders in Den Haag zijn.
De pilot in Utrecht is nog niet van start gegaan. De raad wordt geïnformeerd
over de reden dat de pilot nog niet gestart is, over de voortgang en over
aspecten die voor Rijswijk interessant kunnen zijn.
De vergadering wordt tien minuten geschorst.
De voorzitter hervat de vergadering.
In stemming komt het Raadsvoorstel Jaarstukken 2019, besteding van het
jaarrekeningresultaat 2019 en wijziging begroting (no 20 023).
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel met 24 stemmen voor en 7
stemmen tegen is aangenomen.
In stemming komen de moties en amendementen die zijn ingediend bij
Raadsvoorstel 1e Halfjaarrapportage 2020 (voorjaarsnota 2020 en kadernota
2021) (no 20 024).
Amendement A-I (Eneco-opbrengst) komt in stemming.
De voorzitter concludeert dat amendement A-I met 14 stemmen voor en 17
stemmen tegen is verworpen.
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Amendement A-2 (Ombuiging luchtkwaliteit) komt in stemming.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) stemt voor het
amendement omdat het onderwerp moet worden opgepakt. Dat is
belangrijker dan het feit dat er geen deugdelijke dekking bij het amendement
is gegeven.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) geeft aan dat zijn fractie al twee jaar
geleden verzocht heeft om het peilen van de luchtkwaliteit. Beter voor
Rijswijk steunt dan ook het voorstel van GroenLinks, dat nagenoeg gelijk is
aan de inbreng van Beter voor Rijswijk van toen.
De heer Sleddering (VVD) constateert dat er geen goede dekking is gegeven
voor het amendement. Voor de toekomst van de Beatrixlaan is het echter
belangrijk dat dit amendement wordt aangenomen. De VVD stemt daarom
voor.
De voorzitter concludeert dat amendement A-II met 27 stemmen voor en 4
stemmen tegen is aangenomen.
Motie M-I (Tijdige en passende jeugdhulp) is overgenomen door het college
en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-II (Rijswijk voor 14) komt in stemming.
De voorzitter concludeert dat motie M-II met 11 stemmen voor en 20
stemmen tegen is verworpen.
Motie M-III (Deelvoertuigcoöperaties) is overgenomen door het college en
wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-IV (Leefbaarheid en welzijn in omgevingsvisie) wordt op verzoek van
GroenLinks aangehouden.
Motie M-V (RHC) wordt op verzoek van de VVD aangehouden.
Motie M-VI (Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp) de
strekking is overgenomen door het college en wordt niet in stemming
gebracht.
Motie M-VII (Innovatiefonds) is overgenomen door het college en wordt niet
in stemming gebracht.
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Motie M-VIII (Parkmanagement in de Plaspoelpolder) is overgenomen door
het college en wordt niet in stemming gebracht.
Door de fracties van het CDA, Gemeentebelangen Rijswijk, Beter voor
Rijswijk, Wij. en Rijswijks Belang wordt de motie Aanpak betere jeugdzorg
(M-IX) gewijzigd. Deze luidt nu als volgt:
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, gehoord
de beraadslagingen,
overwegende:
- dat het aantal jeugdigen in Rijswijk die aan een specialistisch traject van
jeugdzorg deelnemen nog steeds rond de 10% van alle kinderen en jongeren
ligt;
- dat de kosten voor Jeugdzorg de afgelopen jaren door commercialisering
en door bureaucratie steeds weer miljoenen extra aan
begrotingsoverschrijding te zien geven;
- dat de H10 als samenwerkingsverband er ondanks kostenverhogingen niet
in slaagt efficiënter en effectiever diensten voor jeugdhulp in te kopen;
- dat de afgelopen twee jaar door meerdere partijen vergeefs om
verbeteringen is gevraagd, door veel meer jeugdigen en hun ouders
adequaat en in hun eigen sociale omgeving te helpen teneinde juist serieuze
problemen en professionele trajecten te voorkomen;
spreekt uit dat het de hoogste tijd is om zo snel mogelijk dit jaar
daadwerkelijk tot de volgende concrete maatregelen over te gaan:
A. binnen de gemeente een klein team van professionals samen te stellen
dat de toegang tot jeugdzorg bewaakt en dat naast noodzakelijke toewijzing
van hoogspecialistische zorg, vooral gericht is op preventieve maatregelen
en ondersteuning in de eigen sociale omgeving, zoals talentontwikkeling van
het kind, verbetering van de maatschappelijke situatie van het gezin,
opvoedingsondersteuning en dat daarbij over samenwerking met en inzet
van
welzijnsvoorzieningen beschikt;
B. dat dit nieuwe team snel kan schakelen met zowel instellingen als Veilig
Thuis, als met medewerkers op het stadhuis belast met WMO,
Armoedebeleid, Onderwijs etc.;
verzoekt het college om daarnaast de inkoop van specialistische en
hoogspecialistische jeugdzorg bij een zo beperkt aantal zorgaanbieders als
mogelijk te beleggen;
draagt het college op hiermee direct aan de slag te gaan,
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en gaat over tot de orde van de dag.
De gewijzigde motie M-IX is overgenomen door het college en wordt niet in
stemming gebracht.
Motie M-X (Voorkom nieuwe armoede onder kinderen) is overgenomen door
het college en wordt niet in stemming gebracht.
Door de fracties van de PvdA, GroenLinks, Wij. en D66 wordt de motie Proef
met basisbaan in Rijswijk (M-XI) gewijzigd. Deze luidt nu als volgt:
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020,
constaterende dat:
- Rijswijk uitkeringsgerechtigden heeft, die via reguliere sollicitatieprocedures
nauwelijks kans maken op een betaalde baan;
- deze groep met behoud van uitkering weliswaar een aantal maanden bij
een instelling kan werken (stage), maar daarna in dienst moet worden
genomen of weer moet vertrekken;
- er ook veel uitkeringsgerechtigden zijn voor wie een betaalde baan niet
haalbaar is;
- een groep mensen aan de zijlijn staat van de samenleving en er tegelijk
veel nuttig werk blijft liggen;
- de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in januari een
positief advies heeft uitgebracht over basisbanen;
overwegende dat:
- het mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die al langdurig
werkloos zijn, vaak niet lukt om aan betaald werk te komen;
- het in deze moeilijke economische tijd extra lastig is om een baan te vinden
dan wel als maatschappelijk ondernemer iemand in dienst te nemen;
- er maatschappelijke bedrijven/instellingen zijn die werk hebben waarvoor zij
niet iemand in dienst kunnen nemen met een volledig salaris;
- er veel werk van waarde is in de wijken, dat nu niet wordt gedaan omdat
niemand ervoor wil betalen;
- een basisbaan geen verdringing (van bestaande banen) op de arbeidsmarkt
mag veroorzaken;
- de opgave om werk van waarde in te vullen en om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt ook kans te bieden om aan de arbeidsmarkt deel te
nemen, een gezamenlijke opgave is van de overheid en de private sector;
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- deze motie een nieuwe aanvulling kan zijn op de al eerder ingezette koers
van college en raad (zie motie juli 2019) om mensen in de Participatiewet
beter op maat te ondersteunen;
verzoekt het college:
- in het eerste kwartaal van 2021 een proef te starten met enkele basisbanen
in onze gemeente waarbij mensen in een uitkering de mogelijkheid wordt
geboden om werkervaring op te doen voor een participatie-inkomen1 ter
hoogte
van een minimumsalaris,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Een basisbaan is een baan met een sociale functie – werk van waardetegen betaling van een inkomen ter hoogte
van het minimumloon. Zo krijgen werklozen ritme en werkervaring en voor
hen voor wie een betaalde baan niet
haalbaar is, geeft het zingeving en invulling van hun dagelijks leven.
1

Dit participatie inkomen bestaat uit de uitkering (gemeente) en een toelage
(van bedrijven/private partijen) en wordt aan de deelnemers verstrekt als
(participatie-)inkomen via hun werkgever zodat zij echt het gevoel hebben
een baan te hebben en weer mee te tellen.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) geeft aan dat de wethouder in eerste en
tweede termijn heeft toegelicht wat haar plannen zijn. Het gaat te ver om
daar ook nog een motie over in te dienen. De motie is overbodig en Beter
voor Rijswijk stemt daarom tegen de motie.
De heer Van Enk (CDA) merkt op dat de wethouder de motie in eerste en
tweede termijn heeft ontraden. Het CDA zal de motie dan ook niet steunen.
De voorzitter concludeert dat de gewijzigde motie M-XI met 18 stemmen voor
en 13 stemmen tegen is aangenomen.
Motie M-XII (Jeugdparticipatie) is overgenomen door het college en wordt
niet in stemming gebracht.
Motie M-XIII (Werken aan wijken van de toekomst) wordt op verzoek van de
PvdA aangehouden.
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Motie M-XIV (Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig
laten doorlopen) is overgenomen door het college en wordt niet in stemming
gebracht.
Motie M-XV (Bevries de %-regeling voor kunst in de openbare ruimte) wordt
op verzoek van Rijswijks Belang aangehouden.
Motie M-XVI (Veilige zebrapaden) wordt op verzoek van Beter voor Rijswijk
aangehouden.
Motie M-XVII (Veilige wandelroute) wordt op verzoek van Beter voor Rijswijk
ingetrokken.
Motie M-XVIII (Hekken Endezant) is overgenomen door het college en wordt
niet in stemming gebracht.
Motie M-XIX (Help de culturele sector) is overgenomen door het college en
wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XX (Vegetarisch is de Standaard) wordt op verzoek van GroenLinks
aangehouden.
Motie M-XXI (Slagenlandschap landschapsmonument) is overgenomen door
het college en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XXII (Parkeren geen melkkoe) komt in stemming.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) vraagt om een hoofdelijke
stemming.
De voorzitter geeft eerst gelegenheid tot het afleggen van een
stemverklaring.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) vindt de motie overbodig.
Er worden in de kadernota geen voorstellen gedaan voor het verhogen van
de tarieven. De wethouder heeft ook duidelijk aangegeven dat hij de
parkeertarieven niet wil verhogen om de gemeentelijke inkomsten te
verhogen. Gemeentebelangen Rijswijk stemt daarom tegen.
De heer Van Enk (CDA) stemt tegen om dezelfde reden. Daarbij komt dat de
parkeeropbrengsten door de crisis enorm zullen zijn gedaald. Het is dus zelfs
gewoonweg niet mogelijk om van het parkeren een melkkoe te maken.
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De heer Sleddering (VVD) geeft aan dat over het parkeren en de
parkeerreserve nog wordt gesproken in het kader van de mobiliteit in
Rijswijk. Ook komt er nog een debat over eventuele aanpassingen in de
tariefopbouw. De VVD stemt daarom niet voor de motie, maar houdt het
college wel goed in de gaten wat de parkeertarieven en parkeerreserve
betreft.
Mevrouw Alberts
tegen
Mevrouw Van Amerongen tegen
De heer Van Bemmelen tegen
De heer Van den Berg
tegen
De heer Braam
tegen
De heer Cupedo
tegen
De heer Dolmans
tegen
De heer Van Enk
tegen
De heer Ezinga
tegen
Mevrouw Kames
tegen
Mevrouw Kistemaker
tegen
Mevrouw Koegler-Böhm tegen
Mevrouw Koopman
tegen
Mevrouw Van der Kooij tegen
De heer Kooy
tegen
De heer Kruger
tegen
De heer El Majjaoui
tegen
Mevrouw De Man
voor
De heer Van der Meij
tegen
Mevrouw De Mooij
tegen
Mevrouw Van Nunen
tegen
De heer Oelen
tegen
De heer Paredes Sancheztegen
Mevrouw Pelzer
tegen
Mevrouw Schröter-Haas tegen
De heer Sleddering
tegen
De heer Veerman
tegen
De heer De Vries
tegen
De heer Weterings
tegen
De heer Wit
tegen
Mevrouw Woudstra
tegen
De voorzitter concludeert dat de motie met 1 stemmen voor en 30 stemmen
tegen is verworpen.
In stemming komt het raadsvoorstel 1e Halfjaarrapportage 2020
(voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021) (no 20 024), zoals gewijzigd met
het aannemen van amendement A-II.
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De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.
De heer Sleddering (VVD) geeft aan dat zijn fractie tegen het raadsvoorstel
zal stemmen omdat het amendement over de Enecogelden niet is
aangenomen en er daarmee 20 miljoen van de Enecogelden is besteed.
De heer Kooy (PvdA) stemt om dezelfde reden tegen.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) stemt om dezelfde reden tegen.
De voorzitter constateert dat het gewijzigde raadsvoorstel met 17 stemmen
voor en 14 stemmen tegen is aangenomen.
Hiermee wordt de vergadering om 00.03 uur gesloten.
Verslag (on)gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in
zijn vergadering van 6 oktober 2020
G.A.A. Verkerk, voorzitter.
J.A. Massaar, griffier.
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