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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Mededelingen. Mevrouw Stallenberg en mevrouw Van
Batenburg zijn verhinderd. De heer Storm is verlaat.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 12, DE HEER FISCHER. BIJ
EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER STERK (VOORZITTER)
EN ALS LEDEN DE HEER SCHUTTE EN DE HEER PAREDES.
2. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3. Vaststelling van de agenda.
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De heer Dolmans (D66) verzoekt agendapunt 6 Verordening Ereblijken gemeente Rijswijk van
akkoordstuk te wijzigen naar bespreekstuk.
De raad gaat akkoord met deze wijziging. Het voorstel wordt verplaatst naar de akkoordstukken
aan het einde van de agenda.
DE AGENDA WORDT ALDUS VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
Mevrouw Alberts (GroenLinks) stelt dat de bijensterfte enorm toeneemt. Velen soorten worden met
uitsterven bedreigd. Dat kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de
voedselproductie. Door verschillende stichtingen en gemeenten is nu een convenant afgesloten
om bijvriendelijk te handelen. Gevraagd wordt of de gemeente zich wil aansluiten bij het convenant
en zo niet dit toe te lichten,
Wethouder Borsboom antwoordt als volgt:
 De gemeente is op verschillende terreinen actief ten aanzien van bijvriendelijk handelen.
Deze actief worden nu gestart of zijn al gestart. Naar verwachting kan het convenant
Bijvriendelijk handelen in 2017 worden ondertekend.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) geeft aan in de vergadering van 10 november 2015 vragen te hebben
gesteld over het afbreken van het skate-parkje aan de Churchilllaan. Aanvullende vragen hierover
worden gesteld. Ten eerste met wie heeft wethouder Dierdorp contact gehad over de sloop en ten
tweede wordt gevraagd of de wethouder met jongeren in overleg wil treden over een alternatieve
locatie. Wil de wethouder hierover de raad informeren.
Wethouder Dierdorp antwoordt als volgt:
 De sloop was noodzakelijk vanwege de herplaatsing van de Bomansschool. Leerlingen van
deze school gaan nog dagelijks naar Delft vanwege het eerder afbranden van de school.
 Daardoor is geen prioriteit gegeven aan het herplaatsen van het skate-park. Als de PvdA
een andere prioriteit wil moet zij dit aangeven.
 Jongeren die hebben geschreven zijn benaderd en zullen vanaf januari worden betrokken
bij plan- en ideevorming voor speelvoorzieningen voor jongeren.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) geeft aan dat het realiseren van een tijdelijke Bomansschool prioriteit
heeft. Graag ziet de PvdA dat aan beide zaken prioriteit wordt gegeven.
Wethouder Dierdorp antwoordt hierop dat prioriteit wordt gegeven aan de terugkeer van de
Bomansschool. De capaciteit is niet aanwezig om beide prioriteit te geven.
De heer Kruger (BvR) stelt dat de heer Van Overbeek hem en de rest van de raad een brief heeft
gestuurd, waarschijnlijk mede vanwege het feit dat eerder opmerkingen zijn gemaakt over de trage
beantwoording van vragen van de raad en ook van burgers. Beterschap is er toen beloofd. De
vragen worden nu in de regel binnen de gestelde tijd beantwoord, maar de kwaliteit laat vaak te
wensen over. De heer Van Overbeek heeft zich beklaagd over het niet beantwoorden van vragen.
Daarom wordt gevraagd of indieners van vragen worden bevestigd en tijdig worden beantwoord.
Wat kan het college de raad toezeggen.
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De burgemeester antwoordt als volgt:
 Eerder is toegezegd dat zal worden toegezien op een tijdige beantwoording van de door de
raad gestelde vragen. Hier wordt nu op gestuurd. Indien men ontevreden is over de inhoud
van de beantwoording kan deze in het forum worden geagendeerd.
 Alle brieven die aan de raad worden gestuurd worden opgenomen in de lijst ingekomen
stukken.en worden vervolgens afgedaan. De brieven van de heer Van Overbeek zijn niet
alle afgehandeld gezien de hoge frequentie van de brieven. Streven is om alle brieven met
een reactie af te doen.
 Onbeantwoorde brieven. De ontvangen brieven worden altijd door de griffie ingeboekt en
opgenomen in de lijst van ingekomen stukken. Zover bekend zijn er geen onbeantwoorde
brieven.
De heer Kruger (BvR) doet de suggestie om eventueel een maximum te stellen aan het aantal
brieven van de heer Van Overbeek die worden behandeld,naar het voorbeeld van Dordrecht.
Het idee van het agenderen van vragen in het forum wordt niet van harte ondersteund.
De burgemeester reageert als volgt:
 De situatie in Rijswijk is zeker niet zo ernstig als in Dordrecht. Mocht het echter groter
worden dan kan naar dergelijke middelen gekeken worden.
AKKOORDSTUKKEN
5.
Voornemen van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 10
woningen aan het Laantje van Braskamp (15-054)
DE RAAD BESLUIT ZONDER BERAADSLAGING EN/OF STEMMING ALS VOLGT:
1. een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' af te geven inzake de door burgemeester en
wethouders voorgenomen afgifte van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van tien
woningen aan het Laantje van Braskamp;
2. dat, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
daarna geacht wordt definitief te zijn;
3. dat, in het geval er zienswijzen worden ingediend die geen aanleiding geven tot aanpassing van het
plan, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen daarna geacht wordt definitief te zijn.

6. (7) Raadsvoorstel inzake slotwijziging 2015 (15-056)
DE RAAD BESLUIT ZONDER BERAADSLAGING EN/OF STEMMING ALS VOLGT:




De slotwijziging 2015 vast te stellen;
de ter inzage gelegde begrotingswijziging no. 3 voor het dienstjaar 2015 vast te stellen.
de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

 Fietspad ‘t Haantje
Het verhogen van het krediet
Het verhogen van het krediet

U
I

€ 192.210
€ 192.210
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 Nazorg fietsbeleid ISV-3
Het beschikbaar stellen van een krediet
Het beschikbaar stellen van een krediet
 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Kronenburgh
Het verhogen van het krediet
 Asbestsanering en sloop Burgemeester Elsenlaan 154
Het beschikbaar stellen van een krediet

U
I

€ 594.480
€ 594.480

U

€ 41.320

U

€ 700.000

 de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:





Onttrekking aan de reserve riolering
Toevoeging aan de reserve duurzaamheid
Onttrekking reserve vastgoed
Onttrekking reserve gemeentepersoneel

I
U
I
I

€ 2.925.610
€
50.000
€
28.990
€ 485.000

7. (8)Raadsvoorstel inzake aanpassen van de Verordening WMO 2015 (15- 057)
DE RAAD BESLUIT ZONDER BERAADSLAGING EN/OF STEMMING ALS VOLGT:
De volgende gewijzigde artikelen in de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 worden
vastgesteld:
Artikel 1;
Artikel 5 lid 2 en lid 3 en de nummering van dit artikel;
Artikel 6 lid 2, 3 en 5;
Artikel 11 lid 8;
Artikel 12 lid 2 en 3 en de nummering van dit artikel;
Artikel 15;
Artikel 17;
Artikel 25.
In de bijlage artikel 25.

8. (9) Adviesaanvraag aanwijzing lokale omroep
DE RAAD BESLUIT ZONDER BERAADSLAGING EN/OF STEMMING ALS VOLGT:
1. Een verklaring van representativiteit af te geven aan het Commissariaat voor de Media voor
Stichting Omroep Rijswijk.
2. Een verklaring van representativiteit af te geven aan het Commissariaat voor de Media voor Stichting
Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet.
3. Geen verklaring van representativiteit af te geven aan het Commissariaat voor de Media voor
Stichting Super FM Media Groep.
4. Richting het Commissariaat voor de Media een voorkeur uit te spreken voor de Stichting Omroep
Rijswijk, gezien de bestaande lokale inbedding en het bereik van deze omroep binnen de Rijswijkse
samenleving;
5. Het Commissariaat voor de Media schriftelijk van dit besluit op de hoogte te stellen.
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9. (10) Vaststelling beantwoording raadsadressen:
a. 15-067 t.a.v. afvalbeleid ‘omgekeerd inzamelen’;
b. zienswijze begrotingswijzigingen 2015 nr. 1 en 2 Industrieschap Plaspoelpolder
De beantwoordingen worden conform voorgestelde brieven vastgesteld.
BESPREEKSTUKKEN
10. (11) vaststelling raadsverslagen 29 september 2015 en 10 november 2015
29 september:
De heer Colijn (SP) merkt op dat in het verslag de heer Van Leeuwen als aanwezig staat vermeld
dat moet de heer Colijn zijn.
De heer Dijkhuizen (OR) verzocht wordt ook niet aanwezige collegeleden te vermelden.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
10 november:
De burgemeester merkt op dat de stemverhoudingen in het verslag niet kloppen met het aantal
aanwezige raadsleden. Dit zal worden aangepast.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
11. (12) Afhandeling Lijst Ingekomen Stukken
De heer Mateman (CDA) verzoekt IB 15-164 Notitie flexwonen, te agenderen voor het volgende
forum gezien het hoge beleidsgehalte van deze notitie. Afdoening te wijzigen van C naar D.
De wijzigingsvoorstellen worden door de raad gesteund.
DE LIJST WORDT VASTGESTELD.
12. (13)Stemmingen
Gestemd wordt over de benoeming van een lid van de rekeningencommissie van de ODH.
Kandidaat is mevrouw Hagenaars.
De voorzitter schorst de vergadering voor het tellen van de stemmen.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft de voorzitter van het stembureau het woord.
De voorzitter stembureau, de heer Sterk, geeft aan dat 27 geldige stemmen zijn uitgebracht. Op
mevrouw Hagenaars zijn 25 stemmen voor 1 stem tegen en 1 stem tegen uitgebracht.
DE KANDIDAAT MEVROUW HAGENAARS IS BENOEMD..
13.
(6) Raadsvoorstel gemeentelijke onderscheidingen (15-051)
De voorzitter verzoekt de heer Dolmans zijn ingediende amendement toe te lichten.
De heer Dolmans (D66) dient een amendement in. Ter toelichting wordt aangegeven dat deze
verordening wordt vastgesteld om lokale onderscheidingen te verstrekken aan personen die zich
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met enthousiasme inzetten voor de lokale maatschappij. De raad en het college moeten dit ook
met enthousiasme uitdragen. Door de toevoeging van een preambule wordt dit tot uitdrukking
gebracht,
STEMMING
Amendement
Voor het amendement stemmen alle leden van de raad.
Geen tegenstemmers.
Voorstel:
DE RAAD BESLUIT UNANIEM ALS VOLGT:
1. de Verordening betreffende de uitreiking van de Rijswijkse erepenning 2011, zoals vastgesteld op
14 december 2010 wordt ingetrokken;
2. “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Rijswijk 2015” wordt vastgesteld,

14. Nestorspeech door mevrouw Van der Horst
Als afsluiting van het jaar draagt mevrouw Van der Horst een gedicht voor over
het leven.
Ik kreeg een gedicht onder ogen, dat toen ik het las de woorden verslond. Er
gebeurde iets met mij, kippenvel, tranen in mijn ogen.Ik dacht dit gedicht wordt
mijn nestor speech.
Zo’n tekst inspireert mij, ik hoop u ook. Het past zeker in herinnering na het
afgelopen jaar ,maar ook voor de toekomst. Ieder mag en kan er uithalen wat men
wilt.
Het Leven
Het leven is een kans, profiteer ervan.
Het leven is mooi, bewonder het.
Het leven is een zegen, beproef het.
Het leven is een droom, verwezenlijk die.
Het leven is een uitdaging, neem die aan.
Het leven is een plicht, vervul die.
Het leven is een spel, speel het.
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Het leven is duur, koester het.
Het leven is rijkdom, bewaar die.
Het leven is liefde, geniet ervan.
Het leven is droefheid, overwin die.
Het leven is een lied, zing het.
Het leven is een strijd, aanvaard die.
Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
Het leven is geluk, maak het.
Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht ervoor
15. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng en nodigt
iedereen uit voor de afsluitingsborrel.
(On)gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering
van.

drs. M.J. Bezuijen, voorzitter.

J.A. Massaar, griffier.
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