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1.

Portefeuillehouders
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Wethouder, de heer R.A.J. van der Meij
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Afwezig:
??

Datum
november 2016

Opening en mededelingen
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Riezebos met kennisgeving afwezig is.
Mevrouw Koopman en de heer Storm komen later.
BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL WORDEN BEGONNEN
BIJ DE HEER KRUGER.
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TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER VAN DIJK
(VOORZITTER) EN ALS LEDEN MEVROUW HAGENAARS EN DE HEER
KRUGER.
2.

Spreekrecht burgers
De heer Van Overbeek spreekt de volgende tekst uit:
Dames en Heren, beste medeburgers die vanaf de publieke tribune danwel vanuit
huis deze vergadering volgen. Vandaag ligt ter bespreking in eerste termijn de
conceptbegroting 2017 voor. Het is de laatste begroting van dit college waarvan ook
de uitvoering onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een belangrijk stuk dus, ook al
omdat het college voor wat betreft enkele specifieke beleidsterreinen al lange tijd
aan het infuus ligt. Een stuk dus met veel toegevoegde kleur-, geur- en
smaakstoffen om het mislukken van belangrijke onderdelen van het
coalitieprogramma te camoufleren. Maar vooral ook met conserveringsmiddelen
omdat het college koste wat het kost de eindstreep in 2018 wil halen.
In de mij toegestane spreektijd wil ik mij beperken tot twee belangrijke
beleidsterreinen: communicatie en burgerparticipatie. Beide kunnen een brug slaan
tussen u en de burger, maar zijn voor u en voor enkele collegeleden gewoon
heikele punten. Uit ervaring kan ik stellen dat brieven nog veel te vaak niet, te laat
of slechts procedureel worden beantwoord. Afspraken kunnen in de regel pas na vijf
à zes weken in uw agenda's een plaats krijgen. Toezeggingen voor
vervolggesprekken worden alsmaar weggeschoven of omzeild. Eerder genomen
besluiten of toezeggingen worden zonder kennisgeving gewijzigd en een nota over
de vraag hoe om te gaan met mails is al jaren geleden toegezegd. Ook ligt er al
enkele jaren de vraag om burgers zitting te laten nemen in de klachtencommissie.
Ook wat betreft de positie van de insprekende burger is er nog geen enkele
verbetering merkbaar.
Ik kan nog vele andere punten noemen waaruit blijkt dat echte burgerparticipatie en
communicatie bij u en enkele collegeleden ondergeschoven kindjes zijn. Is het
onwil, is het gebrek aan visie, is het angst bij het college? In elk geval is men in Den
Haag bezig in de profielschets voor de nieuwe burgemeester communicatie met de
burgers nadrukkelijk een plaats te geven.
Voorzitter. Ook de raad heeft te lijden van de zwakke communicatie. Een duidelijk
voorbeeld was de vergadering van 27 september over de Stadsvisie. De
vraagstelling die u voorlegde, was dubieus en dubbelzinnig en riep dus bij alerte
fracties een groot spanningsveld op. De raad werd gevraagd om de Stadsvisie vast
te stellen en niet slechts aan te nemen. "Vaststellen" kan betekenen: de tekst zoals
die voorligt tot de jouwe maken. Dit was eigenlijk niet verenigbaar met de intenties
die het college met de Stadsvisie zegt te hebben, namelijk te dienen als leidraad
voor een toekomstige ontwikkeling.
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Uit reacties van meerdere fracties bleek die onduidelijkheid. Natuurlijk, één grote
coalitiefractie gaf opnieuw blijk van een slaafse onderworpenheid aan het dictaat
van de eigen wethouder. En ook een kleine coalitiefractie was alleen maar
himmelhoch jauchzend en kritiekloos over alle punten in de grabbelton van de
Stadsvisienota. Een andere grote coalitiefractie voelde echter het spanningsveld.
Ze wilde eigenlijk dat de Visienota slechts zou worden aangenomen en wilde dan
ook helemaal geen amendementen op het stuk. Maar zij ondersteunde vervolgens
wel een amendement van een andere fractie, en ging, nadat dit amendement was
afgewezen, uitsluitend om politieke redenen toch zonder problemen en vrolijk
akkoord met het vaststellen van de Stadsvisienota.
Het volkomen begrijpelijke, consequente en moedige standpunt van weer een
andere kleine coalitiefractie riep herinneringen op aan de Nacht van Schmelzer, zij
het dat er in deze zaal bij dit college geen politieke consequenties aan werden
verbonden. Het was duidelijk dat sommige collegeleden liever op hun zetel blijven
zitten dan werkelijk voor politieke principes te staan. Gelukkig waren er nogal wat
fracties consequent, gegeven uw formulering van het te nemen besluit. Zij wensten
de mogelijkheid tot amenderen of stemden tegen of gaven aan hoe zij straks bij
de uitvoering de Stadsvisienota zullen interpreteren. De uitslag 17- 10 moet voor uw
college een mokerslag zijn geweest. Uw paradepaardje haalt ternauwernood de
eindstreep. Hoezo een breed gedragen Stadsvisie? Hoezo burgers daarbij op een
consequente wijze betrekken? Dit is slechts politieke prietpraat en u weet dat zelf
ook. Gelukkig is de raad als instituut minder gemakkelijk uit te spelen dan burgers
die los van elkaar moeten opereren, maar uw opstelling in die vergadering maakt
duidelijk dat u college en alleen uw college het keurslijf wil bepalen waarin beleid en
de Stadsvisie moeten passen. Hoezo: samen maken we de stad? Het motto
waarmee u de politieke en bestuurlijke vernieuwing in Rijswijk wil sturen, is duidelijk
geworden. Alle macht aan het college!
Voorzitter, de hele wijze van behandelen van de Stadsvisie in forum en raad maakt
ook duidelijk dat uw andere paradepaardje, het BOB-vergadersysteem, zeker ook
waar het de positie van de burger betreft, op sterven na dood is als het al ooit van
de beademingsapparatuur is afgekomen.
Voorzitter. Ik ga eindigen. Er ligt veel stof voor u om uit te putten voor uw komende
oudejaarsconference. Ik wil graag creatief meedenken over pakkende
tekstonderdelen. Maar wat uitdagender en vernieuwender zou zijn en meer naar
werkelijke burgerparticipatie zou neigen is, dat u tijdig een kritische en betrokken
burger met ideeën in een echte nieuwjaarstoespraak een beeld laat schetsen van
idealen, wensen en verwachtingen vanuit de gemeenschap.
De heer Gaemers spreekt de volgende tekst uit:
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Goedenavond geachte raad. Ik vertegenwoordig Schaakgenootschap Rijswijk. Mijn
vereniging speelt in het clubgebouw Hofrust in de Herenstraat. Wij zien aankomen
dat het parkeerbeleid ertoe gaat leiden dat onze leden vanwege de parkeerkosten
onze vereniging zullen verlaten. Meer dan de helft van onze vereniging van 70
leden komt van buiten de gemeente. Zij zijn dus aangewezen op parkeerplaatsen.
Gelet ook op de gemiddelde leeftijd van de leden, vijftien jeugdleden maar veel
meer seniorleden, en de tendens van steeds ouder wordende leden, zien wij
aankomen dat we op korte termijn leden kwijtraken en daardoor de zaalhuur in
gebouw Hofrust niet meer kunnen betalen. Dat is niet iets wat morgen al gebeurt,
en evenmin volgend jaar. Wij denken echter wel dat als wij dit laten gaan, wij
uiteindelijk zullen moeten verkassen. En met het vertrek van een vertrouwde plaats
zullen wij ook niet meer leden gaan winnen.
Wij zitten sinds 1964 in gebouw Hofrust en het zou heel zonde zijn als we die prima
locatie moeten verlaten omdat de gemeente het voorgestelde parkeerbeleid
aanneemt. Ik overweeg de raad om dat te heroverwegen en voor verenigingen
plaatsen beschikbaar te stellen conform de huidige regeling.
De voorzitter geeft aan dat de leden de inbreng van de heer Gaemers kunnen
betrekken bij hun inbreng over de Parkeerverordening.
De heer Vredeling spreekt de volgende tekst uit:
Geachte college en leden van de gemeenteraad. Mijn naam is Paul Vredeling en ik
zit in het bestuur van de Stichting Sportpark Broekpolder. Die stichting is in 1999
opgericht om het clubgebouw, het verzamelgebouw, op het nieuwe sportpark te
beheren. De vereniging huurde de velden van de gemeente. In 2008 is door de
gemeente een kunstgrasveld aangelegd en daar was de voorwaarde dat de
stichting in zijn geheel een sportpark zou gaan huren van de gemeente en ter
beschikking zou stellen aan de spelers. Wij zijn daarmee akkoord gegaan maar
hebben daarbij wel gevraagd wat er zou gebeuren als een van de vereniging zou
ophouden met bestaan. De gemeente heeft daarop gezegd: als dat gebeurt, kijken
we verder.
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Dat punt is nu gekomen want vorig jaar is de vereniging RSV Broekpolder, die
gebruikmaakte van de velden op zondag, opgehouden met bestaan. De vereniging
is verdwenen van het sportpark met achterlating van een schuld van zo'n €60.000
aan de stichting. De stichting heeft in de tijd dat de vereniging Broekpolder
mondjesmaat aan zijn financiële verplichtingen voldeed wel steeds aan de
gemeente de veldhuur betaald. Nu is het moment aangebroken dat er nog maar
één voetbalvereniging zit en die krijgt van de gemeente in één keer de gehele
veldhuur van het sportpark voor zijn rekening, wat voor die vereniging een
verhoging van de veldhuur betekent van €11.000 naar ongeveer €22.000 per jaar.
Verder worden ook de kosten voor het gebouw, die eerst door drie verenigingen
werden gedeeld, nu verdeeld moeten worden over twee verenigingen, wat ook een
forse verhoging van de kosten van de verenigingen oplevert. Het is toch niet de
bedoeling dat als één van de verenigingen op het sportpark financieel ermee stopt,
de andere verenigingen die wel financieel gezond zijn daarvan de dupe worden?
Wat zou er gebeuren als Semper Altius zou omvallen? Dan zit alleen de
softbalvereniging er nog. Die zou dan de totale huur van het sportpark moeten gaan
betalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de gemeente?
Verder is door die schuld van €60.000 de financiële reserve van de stichting, die
bedoeld was voor het opknappen van de accommodatie, eigenlijk helemaal
verdwenen. Nu zitten we met de situatie dat aan het sportpark toch wel wat dingen
moeten gebeuren, zeker met het oog op Rijswijk-Buiten dat eraan zit te komen. We
hadden geld gereserveerd om wat extra kleedkamers te bouwen, maar ook dat gaat
dus niet door.
Ik hoop dat de gemeenteraad in de financiële begroting nog ergens een gaatje vindt
om wat te doen voor de verenigingen.
De heer Bolte vraagt de heer Vredeling of hij hierover al contact heeft opgenomen
met het college van B en W.
De heer Vredeling geeft aan dat in augustus 2015 een brief over deze zaak is
geschreven aan de wethouder en de afdeling Sportzaken. Daar is echter geen
antwoord op gekomen.
De voorzitter constateert dat er behoefte bestaat aan een debat over dit onderwerp
en stelt voor om dat te houden in het kader van de bespreking van de begroting.
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3.

Vaststelling van de tweede concept raadsagenda
De voorzitter licht toe dat in het Presidium is besloten dat eerst de
Belastingverordeningen 2017, de tweede halfjaarrapportage 2017 en de
Programmabegroting 2017-2020 zullen worden behandeld, daarna het
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en de Verordening parkeerregulering en
parkeerbelastingen Rijswijk en helemaal aan het einde de besluitvorming zal
plaatsvinden. Bij de besluitvorming worden eerst het GRP en de Verordening
parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk in stemming gebracht en daarna
de begroting en alle belastingverordeningen die daarbij horen.
DE TWEEDE CONCEPTAGENDA WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD.

4.

Behandeling begroting , belastingverordeningen en 2e halfjaarsrapportage
a. Belastingverordeningen 2017 (raadsvoorstel 16-036)
b. Tweede halfjaarrapportage 2017 (raadsvoorstel 16-035)
c. Programmabegroting 2017 - 2020
De heer Fischer (Gemeentebelangen Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Gemeentebelangen Rijswijk is gelukkig. Gelukkig, omdat wij steeds meer
terugzien dat de beoogde bestuursstijl waarbij de burgers vroegtijdig worden
betrokken en er naar hen geluisterd wordt, steeds meer ingeburgerd raakt. De laatst
gehouden inspirerende bewonersavond rondom het Bogaardplein en het
winkelcentrum was daar weer een goed voorbeeld van. Dit naast de participatie
rondom het parkeren, cultuurvisie en natuurlijk Rijswijk 2030. Complimenten aan
burgemeester en wethouders hiervoor.
Minder gelukkig is Gemeentebelangen Rijswijk met de snelheid om te komen tot
een visie en van de visie naar concreet handelen. We noemen hierbij het
uitwerkingsplan van de cultuurvisie, de sporthal en de sportnota. Het pontje en het
Huis van de stad blijven ook achter. Van ons mag het allemaal sneller. In dit kader
vernemen wij graag van het college welke voorstellen nog deze periode
gerealiseerd kunnen worden.
Op de door Gemeentebelangen Rijswijk gestelde vragen of er financiële gevolgen
zijn voor het jaar 2017 van de wijziging in de organisatie per november 2016, wordt
ontkennend gereageerd. Men mag toch aannemen dat deze wijziging financiële
consequenties heeft? Voorts zouden wij het op prijs stellen nader te worden
geïnformeerd over de te behalen voordelen van deze reorganisatie. Kan het college
ons dat toezeggen? Tevens hebben wij vernomen dat er een generatiepact Rijswijk
is vastgesteld en dat Rijswijk samen met Boxmeer de enigen zijn met een zeer
ruimhartige looptijd van tien jaar, van 55 jaar en ouder. De rest van het land
hanteert vijf jaar. Graag horen wij waarom er zo'n ruimhartige regeling is getroffen
in Rijswijk.
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De toename van het aantal burgers in de gemeente Rijswijk is onder andere te
danken aan een succesvol verkoopbeleid in RijswijkBuiten. Compliment dat ook
hier ruimte is gevonden voor sociale woningbouw. We blijven wel aandacht vragen
om Rijswijkers extra mogelijkheden te bieden om in Rijswijk te kunnen blijven
wonen en daar te kunnen starten.
De transformatie van kantoren naar woningen in het algemeen heeft onze
instemming. Hierbij maakt Gemeentebelangen Rijswijk wel de kanttekening dat de
Plaspoelpolder in de eerste plaats een vestigingsplaats is voor bedrijven en
kantoren. Het ombouwen tot woningen heeft voor ons hier geen prioriteit.
De leesbaarheid van de begroting kan nog steeds beter. Ik geef een voorbeeld. Het
item overhead wordt niet effectief toegelicht. Het aantal vragen van de raad waarbij
dit item een rol speelt is legio. Het was toch haalbaar geweest om de wijziging in de
systematiek met betrekking tot de kosten van overhead toe te lichten respectievelijk
in de antwoorden op de door raadsleden gestelde vragen de verlangde specificatie
te geven? Graag de toezegging dat hieraan extra aandacht gegeven gaat worden.
Gemeentebelangen Rijswijk is er een groot voorstander van om de lasten van de
burger niet te laten stijgen. De vraag is echter of dit gegeven de noodzakelijke
uitgaven zoals de verwijdering van asbest in het maatschappelijk onroerend goed,
achterstanden in het onderhoud aan straten en wegen, verlichting enzovoort
verstandig zijn. Wij constateren dat achterstanden in het onderhoud van straten en
wegen en andere openbare gebieden goed ter hand worden genomen;
complimenten voor met er de afgelopen twee jaar op dit punt is bereikt. Er zijn
echter nog vele klachten, zoals rondom de openbare verlichting. Vanuit
Gemeentebelangen Rijswijk zullen we dit in 2017 extra monitoren en daar
mogelijkerwijs in het kaderdebat voor de begroting voor 2018 op terug komen.
Gemeentebelangen Rijswijk ziet namelijk graag dat de klachten die de burgers
hebben in hun directe leefomgeving nog adequater ter hand worden genomen. Als
daar blijkbaar meer middelen voor nodig zijn, dan is dat zo.
Zoals eerder is aangegeven, zien wij geen progressie rondom de sporthal.
Tijdslijnen worden niet gehaald. Daarnaast is het gebruikelijk dat een investering
pas wordt opgenomen in de begroting, als de raad een en ander formeel in de vorm
van een raadsbesluit heeft besloten. Daarom verbaast het ons dat in de begroting al
de bouw van een nieuwe sporthal is opgenomen voor een bedrag van 5,5 miljoen
euro in het jaar 2018, waarbij de locatie ook nog steeds RijswijkBuiten zou zijn. Een
kaderstellend debat in de raad had zeker al in 2016 kunnen plaatsvinden. Ik hoor
hierop graag een reactie van de wethouder.
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Welzijn Rijswijk mag natuurlijk niet ontbreken in het betoog van Gemeentebelangen
Rijswijk. Gemeentebelangen Rijswijk maakt zich nog meer dan voorheen zorgen
over Welzijn Rijswijk, zeker na wat er nu is gebeurd op de locatie van het oude
stadhuis. Uit de beantwoording op de raadsvragen maken we op dat we
mogelijkerwijs een onderzoek moeten doen om het geheel aan het palet van
diensten voor Wmo-begeleiding bij het Leger des Heils af te nemen. Dat zou een
dure tussenschakel schelen. Natuurlijk is dit gekheid, alhoewel. Het is wrang dat
één van de twee hoofdvestigingen van Stichting Welzijn Rijswijk, met alle nieuwe
beperkingen, nu gerund wordt door het Leger des Heils en dat de aanwezige
vrijwilligers bedankt zijn voor hun goede diensten. Dit is gebeurd, terwijl wij in
Rijswijk juist meer participatie vanuit de samenleving willen conform de Visie
Rijswijk 2030. In het eerste kwartaal 2017 wil Gemeentebelangen Rijswijk meer
inzicht over deze gang van zaken binnen Welzijn Rijswijk en uitleg daarover.
Daarbij willen wij de discussie voeren over hoe wij, als opdrachtgever, hierover een
standpunt kunnen innemen. Ik hoor hierop graag een toezegging
.
In het kaderdebat heeft Gemeentebelangen extra aandacht gevraagd voor een paar
onderwerpen. Allereerst voor de vereenzaming ouderen. Het verheugt
Gemeentebelangen Rijswijk dat er conform onze vraag extra geld is vrijgemaakt om
meer te doen tegen de eenzaamheid bij ouderen.
Gemeentebelangen Rijswijk heeft ook aandacht gevraagd voor het betere
controleren op het verkeerd aanbieden van huisvuil en heeft verzocht daarop te
handhaven. Ook moet er een betere controle zijn op het schoonhouden van
speelplekken. Wij vernemen graag welke acties hierop genomen gaan worden.
Het werk aan het parkje aan de Laan Hofrust vordert gestaag. Tijdens het
kaderdebat hebben wij gevraagd of er ook geld vrijgemaakt kan worden om de
fontein daar in ere te herstellen. Wij horen graag over de vorderingen daarvan.
Daarnaast willen wij graag aandacht voor de blijverslening: de lening die ouderen
kunnen afsluiten om aanpassingen te kunnen verrichten aan hun woning. Wil het
college in overweging nemen de blijverslening te introduceren in Rijswijk?
Gemeentebelangen Rijswijk was tijdens het werkbezoek van de werkgroep Sociaal
Domein positief verrast over de resultaten van en inzet bij het Rijswijks
werkcentrum. Wij hoorden positieve geluiden over het uit de bijstand halen van
langdurig werklozen. Vooral de samenwerking met de BBR blijkt goed te werken.
De jongerencoach houdt nu de kwetsbare jongeren die een moeilijke start op de
arbeidsmarkt hebben bezig met onder andere een werkprogramma in De Bogaard.
Ook daar zagen we nu de resultaten van. Wij zijn ervan overtuigd dat er met
vrijwilligerswerk voor deze groep nog meer structuur in hun leven kan worden
gebracht en er is genoeg te doen in Rijswijk. Denk aan een boodschappendienst
voor ouderen bij extreem weer.
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Ten aanzien van de begroting 2018 zien wij graag dat kwijtscheldingen niet ten
laste worden gebracht bij de specifieke producten maar worden betaald uit het
armoedebeleid. De kostendoorberekening is hierdoor nog zuiverder. Tevens wordt
zo beter inzichtelijk gemaakt wat het armoedebeleid ons kost. Een vermindering of
stijging van de armoede heeft dan ook geen gevolgen op de tarieven die voor de
diensten doorberekend moeten worden.
Gemeentebelangen Rijswijk hecht ook aan een goede cohesie in de wijk. Zeker
basisscholen zien wij als een bindende factor binnen een wijk. Wij zien graag dat de
capaciteit wordt afgestemd op de behoefte binnen een wijk. Tijdelijke pieken, zoals
in RijswijkBuiten, dienen dan ook met tijdelijke voorzieningen te worden afgedekt.
Zet ouders en hun kinderen niet gelijk op een achterstand in de wijk.
Voorzitter. Na het AZC zijn er wederom bedreigingen geuit naar bestuurders, nu
rondom het dossier Haaglandia. Gemeentebelangen Rijswijk betreurt deze gang
van zaken en maakt van deze gelegenheid gebruik om haar afkeuring hierover te
uiten.
Gemeentebelangen zal dit jaar geen amendementen of moties indienen. Wij staan
achter de gepresenteerde begroting die een logisch gevolg is van het ingezette
beleid.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Net werd al duidelijk dat de collegepartijen en het college in het bijzonder
proberen op een bijzonder positieve wijze kenbaar te maken dat het allemaal wel
goed gaat in Rijswijk. Natuurlijk ziet Beter voor Rijswijk dat deze partijen rekening
moeten houden met elkaar. Vijf partijen in één college is moeilijk, dat begrijpen wij
best. Dan zit de rem erop, zoals net ook duidelijk werd aangegeven, en moeten we
nog zien dat de diverse dossiers, zoals die net genoemd werden, waaronder het
oude stadhuis en het pontje, vlot worden getrokken.
Voorlopig wordt alleen voortgeborduurd op het succes van het vorige college, zoals
de ontwikkelingen van RijswijkBuiten en de Urbanisator die de herontwikkeling van
de Plaspoelpolder een duwtje heeft gegeven. Daarnaast zie je dat het voor dit
college moeilijk blijft om met de gemeenschap te communiceren, zoals net ook door
een van de insprekers werd aangegeven. Twee zaken zijn wel succesvol en die
hebben wij nadrukkelijk benoemd. De eerste is de discussie over de toekomstvisie
van nog niet zo lang geleden; in de verandering die Rijswijk heeft doorgemaakt, zijn
misschien enkele doelgroepen vergeten, maar goed, dat nemen we maar even voor
lief. Er ligt in ieder geval een visie die wij voor kennisgeving hebben aangenomen.
Het was fijn dat het Rijswijkse publiek breed erbij betrokken is. Ik heb op afstand
kunnen waarnemen dat er heel wat betrokken zijn geweest bij de discussie over In
de Bogaard.
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Op andere vlakken wordt echter de boot gemist, zoals bij de komst van het AZC, de
herontwikkeling van De Voorde, het negeren van de wijkverenigingen met
betrekking tot de herontwikkeling van Park Hofrust, het wegbestemmen van de
rotonde bij de Huis te Landelaan en het skatepark aan de Churchilllaan. Ook
ontbreekt de vuist in de richting van de woningbouwverenigingen als het gaat om
het oplossen van problemen bij de Sfinx, de Idenburglaan, het kunstwerk aan de
Rembrandtkade en de problemen van urgent woningzoekenden.
Verder zijn de bewoners de vervuiling van de stad zat. Ondanks Rijswijk Schoon,
afvalraces en manden voor de bladeren blijft het in Rijswijk een rommeltje. Onze
inwoners houden van een onkruidvrije leefomgeving, willen snel af van de
berenklauwen en willen door het vervangen van grote door kleinere bomen zicht
krijgen op de buitenomgeving. Ook willen ze als ze met de trein aankomen op
station Rijswijk bevrijd worden van die ellendige graffiti. Er is in onze gemeente
zoveel beklad. Dat moet echt structureel worden weggewerkt. Als je deze
bekladdingen niet permanent verwijdert, dan worden delen van Rijswijk kleine
getto's. Wat het vuilnis betreft, mogen we blij zijn dat er ook groepen bewoners zijn
die delen van Rijswijk, zoals Park de Voorde, adopteren. De hoeveelheid vuilnis die
tijdens een wandeling door ons in andere parken is aangetroffen, loopt inmiddels de
spuigaten uit.
Natuurlijk willen wij ook reageren op specifieke onderdelen van de voorliggende
begroting. Ik zal zo kort mogelijk op wat onderwerpen ingaan. De gemeente Rijswijk
is voornemens eenmalig twee miljoen uit te trekken voor De Bogaard. Dat is op zich
hoopvol voor de winkeliers en misschien ook voor degenen die de winkels gaan
bezoeken, maar dat is maar eenmalig. Hoe wordt straks het gratis parkeren, dat
min of meer beloofd is, betaald? Gaan wij dat als belastingbetaler merken door een
verhoging van 5% ozb? Ik zie het daarvan komen. Daar kan men bijna op rekenen
met dit college, met de speelse manier waarop het met belastinggeld omgaat.
We zien veel gemiste kansen in De Bogaard. Het college omarmt wat er op hem
afkomt, maar benadert niet actief kansrijke bedrijven zoals Coolbleu, Decathlon en
diverse startups. De horeca neemt toe, maar in buitenland zie je dat het meest
succesvol is om deze te concentreren in horeca plaza's met daaromheen winkels.
Daarvan zijn voorbeelden genoeg.
Ten aanzien van het Huis van de Stad zien wij weinig progressie. Wij zien alleen
progressie in de geldstroom. Er wordt veel geld uitgegeven, maar er worden geen
besluiten genomen. Die worden ongetwijfeld over de verkiezingen heen worden
getild.
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Helaas kent Rijswijk een aantal gebieden waar de luchtkwaliteit zeer slecht is.
Daaraan hebben gezellig nog een aantal autofabrikanten meegewerkt. Spijtig dat
we dat hebben moeten constateren.
In het kader van het milieu wil ik ook de laadpalen voor elektrische auto's nog even
noemen. Wij zijn er een groot voorstander van dat die laadpalen zoveel mogelijk bij
elkaar worden geplaatst op plekken waar dat niet de parkerende beweging in de
wijk raakt. Wij geven de voorkeur aan de Schilp of de benzinestations.
Tijdens de recente bijeenkomst van Avalex is gebleken dat we weer lekker in de
maling zijn genomen. Er zou dit jaar een plus komen van 2 miljoen euro, maar het is
een klein plusje geworden van 40.000 euro. Er is 2 miljoen belastinggeld met de
noorderzon verdwenen. Ook is er een nieuw logo gekomen. De vraag is waarom.
Het is echt onvoorstelbaar dat er een of ander raar slangetje moet komen in de
plaats van het duidelijke logo, dat inmiddels bij iedereen bekend was. Dat zal
waarschijnlijk zo'n 150.000 tot 200.000 euro hebben gekost. Ach, het kan allemaal
door de belastingbetaler worden bijgedragen. Wij vragen ons echt af waar dit
college mee bezig is. Waarom wordt het niet actief gemeld als er zo'n deficit is van
2 miljoen euro? Waarom wordt het niet gemeld als die plus van 2 miljoen niet wordt
gehaald en uiteindelijk de belastingbetaler, waarvan er ook een paar op de publieke
tribune zitten, gewoon weer moet bijbetalen in plaats van wat er beloofd is namelijk
dat er stukjes terug zouden komen.
Wij zijn blij dat het dierenwelzijnsbeleid er gaat komen. We rekenen erop dat dat op
korte termijn aan de raad wordt gepresenteerd.
Wij zien graag dat een verdiepingsslag wordt gemaakt ten aanzien van het
subsidieregister. Zo zou de doelmatigheid getoetst moeten worden.
Het college wil het opnieuw bekijken van de subsidies over de verkiezingen heen
tillen. Dat zou betekenen dat we weer vier jaar stil hebben gestaan. Beter voor
Rijswijk wil dat in 2017 met een objectieve blik kritisch naar de subsidies wordt
gekeken en er daar waar nodig wordt herverdeeld. Partijen zoals dansclubs en een
hospice dat gezamenlijk met Rijswijk in Voorburg wordt gerund, krijgen geen euro
van de gemeente. Het zou goed zijn als daaraan wordt gedacht in het kader van de
herverdeling.
Op het terrein van onderwijs wil Rijswijk slechts een voldoende scoren. Beter voor
Rijswijk vindt dat niet voldoende. Dat moet beter kunnen. Wat ons betreft gaat de
indicator "uitmuntend" eruit en komt daar de indicator "goed" voor terug. Sinds juli
2016 is een leerwerkmakelaar aangesteld die jongeren begeleidt naar een
leerwerkplek en sinds september 2016 een jongerencoach. Beter voor Rijswijk
ontvangt graag een rapportage daarover.
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Het onderwerp van het sociaal domein sla ik deze keer over omdat we daarover
genoeg lezen in de kranten. Wel wil ik kwijt dat wij het initiatief van Hugo Borst van
harte ondersteunen. Ook zijn wij nieuwsgierig naar de zogenaamde regelvrije
budgetten waarbij met Fonds 1818 wordt samengewerkt in een nieuw op te richten
Stichting Sociaal Fonds. Wanneer gaat het college de raad daarover informeren?
Beter voor Delft vindt sport heel belangrijk. Rijswijk was ooit de sportstad van
Nederland. Behalve de plannen voor een nieuwe sporthal wordt er weinig extra voor
de sport gedaan. Beter voor Rijswijk vindt het belangrijk dat onder de verenigingen
wordt geïnventariseerd welke klachten, wensen en ideeën er zijn. Natuurlijk hopen
wij dat in 2017 de velden in de Hoekpolder en Sportpark Irene weer zijn bezet.
Ik kom tot slot te spreken over de woonlasten 2017. De wethouder Financiën stelt:
"De totale gemeentelijke woonlasten blijven onder het gemiddelde en vallen lager
uit dan vorig jaar". Dat is leuk, maar weten de mensen ook dat met de verschuiving
van de ozb naar de riool- en afvalstoffenheffing een stijging gaat plaatsvinden voor
huurders? Zo'n 70% van de inwoners zijn huurders. Wie hebben baat bij de
verschuiving van deze kosten? De eigenaren van woningen, in Rijswijk voor het
merendeel de woningbouwverenigingen. Ik vraag mij af of we die nou zo nodig
moeten spekken in deze tijd terwijl zij vaak wanprestaties leveren in plaats van echt
prestaties. Meer dan de helft van alle woningen in Rijswijk bestaat uit
huurwoningen. Het gros van de Rijswijkers moet dus dieper in de buidel tasten.
Beter van Rijswijk wil daar niet aan meewerken.
De heer Dolmans (D66) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Van D66 Rijswijk hoort u een iets vrolijkere noot. Jaren geleden las ik De
Spaanse Brabander van Bredero, een blijspel uit de Nederlandse Gouden Eeuw.
Het verhaal gaat over een Vlaming die is gevlucht naar Amsterdam. Het beschrijft
het hele Amsterdamse stadsleven, van hoge heren tot straatjongens. Er komt veel
humor in het stuk voor. Het is geen nette samenleving, soms ronduit onbeschoft en
onbeschaafd, maar wel heel kleurrijk, spannend en met veel humor.
Rijswijk is geen Amsterdam. Het heeft niet het spannende van een grote stad. En
het heeft ook niet de aantrekkelijkheid van het platteland. Er lijkt vaak weinig moois
te zitten tussen die dynamische grootstedelijkheid en het natuurlijke, frisse en
vredige platteland. Althans, wat er tussenin zit (Rijswijk) lijkt dan vlees noch vis, niet
bijster interessant, zonder identiteit. Ach, waarom dan niet gewoon samenvoegen
met Den Haag of Delft?
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D66 Rijswijk vindt dat denken in veel opzichten niet meer relevant, omdat de
vraagstukken van vandaag als vloeiende vlekken gemeentegrenzen oversteken.
Soms richting Den Haag, soms richting Delft, soms groter over de Metropoolregio of
daarover heen. Het gewone van een gemeente zoals Rijswijk wordt dan eigenlijk
heel bijzonder en belangwekkend. Dat bijzondere komt ook naar voren in de
onlangs vastgestelde Stadsvisie.
De economie verandert momenteel ingrijpend. De wijkverpleegkundige krijgt
binnenkort misschien een persoonlijk assistent, niet vanwege het gemeentelijke
Wmo-beleid maar omdat technologische ontwikkeling en robotica dat mogelijk
maken. Ver van ons bed? Misschien. Maar de structurele veranderingen in onze
economie en technologie gaan snel. En ze betekenen ook ontwrichting van
bestaande economische sectoren. We zien dat in Rijswijk in de detailhandel en de
leegstaande kantoren in de Plaspoelpolder. Met hetzelfde blijven doen, keren de
tijden van voor de financiële crisis echt niet terug.
De begroting bevat goede plannen. Het gebruiken van de Stadsvisie voor het
aantrekkelijk maken van Rijswijk als vestigingsplaats. De voorgenomen
transformatie van De Bogaard van retail naar aantrekkelijk verblijfsgebied.
Investeringen in het Wilhelminapark die het woonklimaat aanmerkelijk verbeteren.
Beleid waar D66 Rijswijk van harte achter staat. Is het genoeg? Toch nog drie
punten van aandacht.
Binnen het sociaal domein en dan met name binnen de Wmo-voorzieningen is er
sprake van een onderbesteding. Komt dit door het vooraf te hoog inschatten van de
vraag? Of vragen mensen geen zorg aan omdat de eigen bijdrage te hoog is? Of is
het aanvraagproces te ingewikkeld? Wat betekent dit nou? Kunnen we in de
toekomst de zorg betaalbaar en toegankelijk houden?
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Roadmap Next Economy:
een routekaart voor de komende tien jaar om in te spelen op structurele
economische veranderingen. Met een massief pakket aan investeringen en
projecten. Welke plaats ziet Rijswijk hier voor zichzichzelf? Wat gaan we er nu mee
doen? Welke richting geven we aan Oud Rijswijk? Hoe staat het met de
herbezinning op de functies in de Plaspoelpolder? Hoe creëren we nieuwe,
toekomstbestendige werkgelegenheid voor Rijswijkers die nu niet aan de bak
komen? We wachten nu al een jaar met smart op het acquisitieplan voor de
Plaspoelpolder! Daarmee is een jaar verloren.
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We wachten ook met smart op initiatieven ter versterking van de lokale democratie!
Want meningen ophalen is niet hetzelfde als participatie. Bewonersavonden zijn
niet hetzelfde als zeggenschap. Hoe geven we Rijswijkers echt zeggenschap? Hoe
geven we mensen daadwerkelijk een stem in onze democratie? D66 Rijswijk zit
daarbij meer op het ongeduld van de heer Van Overbeek dan op het geluk van
Gemeentebelangen Rijswijk. In een snel veranderende wereld vragen zowel de
lokale economie als de lokale democratie om een structurele aanpak met
experimenten, dingetjes uitproberen. Ondanks veel goede en mooie woorden is
daarvan de afgelopen twee en een halfjaar nog te weinig terecht gekomen.
"Het kan verkeren" was de lijfspreuk van de Amsterdamse dichter Bredero. Het
betekent kortweg dat de dingen niet zo blijven zoals ze nu zijn; 400 jaar geleden
niet en vandaag de dag ook niet. Daarom roept D66 Rijswijk het college op om echt
werk te maken van economie en democratie. Veel tijd rest ons niet meer. Ga aan
de slag, juist om het gewone van Rijswijk bijzonder en belangwekkend te houden.
De heer Sterk (VVD) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Op hoofdlijnen beschouwd en vanuit financieel perspectief is er weinig
op de begroting aan te merken. De begroting voor 2017 en de meerjarenraming zijn
min of meer sluitend en het weerstandsvermogen is uitstekend. We zien bovendien
in de tweede kwartaalrapportage dat, naar goede Rijswijkse traditie, we over de
lopende begroting van 2016 een stevige meevaller mogen incasseren van ruim 3
miljoen euro. Chapeau!
Tijdens het kaderdebat heeft de VVD de impulsen in de stad en het groen, zoals de
ontwikkeling van het Wilhelminapark als stadspark en de aanpak van het
Bogaardplein, onderschreven. Verder deed de VVD tijdens het kaderdebat
aanvullende suggesties, waar we er diverse van zien terugkomen. Dank daarvoor.
Zo vroeg de VVD om matiging van de lokale lasten. We constateren dat nu met de
begroting in de hand een meer integrale afweging kan worden gemaakt, de lokale
lasten op onderdelen per saldo iets dalen. Overigens zien we hierbij dat er een
verschuiving van lasten optreedt waarmee de basis onder de lokale lasten wordt
verbreed onder de noemer "de gebruiker betaalt". Het is maar hoe je het wilt zien,
natuurlijk. In deze bredere context is dat een lijn die de VVD kan volgen.
De roep van de VVD om de automatische indexatie van de ozb voor 2017 los te
laten, is gehoord en uitgevoerd. De VVD ziet dit als een gebaar waarmee het
gegeven wordt onderstreept, dat onze groene en welvoorziene stad, niet kan
bestaan zonder de bijdrage van alle Rijswijkers, die de stad en haar parels door de
crisis hebben geloodst. U begrijpt dat de VVD op het vinkentouw blijft zitten om te
voorkomen dat -- zeker bij een meevallende begroting -- onnodige maximalisatie
van lokale belastingen plaatsheeft, zeker als dat onder verhullende kreten als
"correctie" gebeurt. Overigens baren ook de ontwikkelingen rondom Avalex de VVD
zorgen.
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In dit verband benadrukt de VVD – we gaan daar later nog over spreken – dat de
voorgenomen fiscalisering van het parkeren een míddel is om de door gewijzigd
beleid in Den Haag ontstane parkeerdruk, te reguleren. Het doel is dus niet om over
de rug van de autobezitter de inkomsten van de gemeente op te plussen. De VVD
rekent erop dat de ontwikkelingen op dit vlak scherp worden gemonitord en
geëvalueerd opdat het middel niet erger wordt dan de kwaal en bijvoorbeeld
verenigingen de dupe worden, om eens wat te noemen.
Het college zet in op transparantie van bestuur en het betrekken van burgers bij
besluitvorming, een principe dat de VVD van harte ondersteunt. Dat neemt niet weg
dat het actief betrekken van burgers en belanghebbenden soms verkeerde
verwachtingen wekt. Op diverse dossiers zien we hier voorbeelden van. Het
meenemen van belanghebbenden in besluitvorming vraagt om een scherp
invoelend vermogen vanuit bestuur en beleidsmakers en zorgvuldig
verwachtingenmanagement. Daarbij spelen regievoering en proactieve
communicatie een belangrijke rol. De VVD is van mening dat het college zich hierin
kan verbeteren. Bovendien is het belangrijk om de oren niet alleen te laten hangen
naar assertieve of elitaire minderheden die de weg weten, maar ook het belang van
de zwijgende meerderheid zichtbaar mee te wegen!
De VVD vindt dat de Rijswijker waar moet krijgen voor zijn geld. Niet voor niets looft
de VVD al meer dan tien jaar de Kwaliteitskanjer uit om dienstverlening en
servicegerichtheid te bevorderen. De VVD vindt de doelstellingen op het vlak van
dienstverlening in deze begroting niet overlopen van ambitie. U neemt wel erg ruim
de tijd om uw doelstellingen te halen. Kan het niet een slag steviger?
Ten aanzien van de veiligheid onderschrijft de VVD de slag die wordt gemaakt naar
een meer strategisch veiligheidsbeleid. De VVD mist een goede analyse en
evaluatie van de Rijswijkse veiligheidssituatie en het Rijswijks veiligheidsbeleid.
Welke maatregelen werken? Waar zitten specifieke risico's? Nieuwe ontwikkelingen
en technologieën zoals wifi tracking en kentekenregistratie maken dat het
beschermen van gevoelige gegevens voor de VVD topprioriteit heeft. Alertheid en
voorlichting op het gebied van cybercrime staan ook bovenaan onze lijst. Verder
vraagt de VVD expliciet aandacht voor de regionale component in het
veiligheidsbeleid. Afstemming met de buurgemeenten om waterbedfenomenen
rondom specifieke vormen van criminaliteit te voorkomen, criminele uitwassen
gecoördineerd aan te pakken en de beschikbare politiecapaciteit doeltreffend in te
zetten, is meer dan noodzakelijk.
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De transformatie in het sociaal domein is in Rijswijk een succesvol en goed
gecontroleerd proces. Tijdens het kaderdebat deed de VVD de suggestie om te
experimenteren met een regelvrij budget om zonder knellende regels en protocollen
mensen snel te kunnen helpen. Het college heeft onze suggestie overgenomen.
Dank daarvoor! We zien graag te gelegener tijd een evaluatie tegemoet en zijn met
Beter voor Rijswijk geïnteresseerd in hoe u dat precies vorm gaat geven. Voor nu
echter succes met de verdere uitrol.
We zien dat de werkeloosheid in Rijswijk hoog is en het aantal mensen in een
uitkering behoorlijk is gestegen. Het college heeft als ambitie uitgesproken om de
laagste werkeloosheid in de regio te realiseren. Het is goed te zien dat het college
creatief en soms zelfs onorthodox probeert mensen aan het werk te helpen. Ook
komt de samenwerking tussen het sociaal domein, het bedrijfsleven en het
onderwijs succesvol op gang. Niet alleen in de stad, maar ook in het stadhuis. Een
goede zaak! De VVD herhaalt hier de warme steun voor deze inzet. Overigens vindt
de VVD dat als het om arbeidstoeleiding gaat zowel "carrot" áls "stick" centraal
moeten staan: niet alleen verleiden, maar ook stimuleren door handhaving van weten regelgeving, zoals het leren spreken van de Nederlandse taal e.d. als men voor
een bijstandsuitkering in aanmerking wil komen. Kunt u ons informeren over het
aantal opgelegde kortingen en disciplinaire maatregelen naar aanleiding van het
niet naleven van afspraken en regels door bijstandsontvangers?
De sleutel naar het realiseren van lage werkloosheid is een gezonde
stadseconomie. Bereikbaarheid, aantrekkelijk openbaar gebied, lage lasten, goede
gemeentelijke service, veiligheid én goede voorzieningen op het gebied van wonen,
onderwijs en cultuur zijn stuk voor stuk belangrijke randvoorwaarden om ervoor te
zorgen dat Rijswijk zijn deel krijgt van de aantrekkende economie. Het college zet
op al die fronten in met daarnaast investeringen in citymarketing,
centrummanagement en gerichte aandacht voor de regionale positionering, een lijn
die de VVD kan onderschrijven. De VVD ziet echter ook graag een concrete en
zichtbare aanpak in het binnenhalen van nieuwe bedrijvigheid. Wat is uw strategie
op dit punt?
Op het punt van citymarketing en "tell it, sell it" heeft de VVD nog een aanvullende
suggestie: Rijswijk is rijk aan voorzieningen. De VVD is van mening dat het
zichtbaar maken van die rijkdom kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Rijswijk
als vestigingsplaats. Om die reden bepleit de VVD bij deze dat aan de in- en
uitvalswegen van Rijswijk (elektronische) stadsinformatieborden komen te staan
waarop evenementen en saillante gebeurtenissen in Rijswijk worden aangekondigd.
Iedereen die Rijswijk inrijdt of verlaat moet weten wat er in onze stad te doen is!
Kunt u toezeggen dat u dergelijke stadsinformatieborden gaat plaatsen?
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Tijdens de begrotingsbehandeling van 2016 heeft de VVD een winstwaarschuwing
afgegeven. We zagen veel goede bedoelingen, maar nog te weinig concrete
ontwikkelingen. En, nog steeds, zullen meters moeten worden gemaakt. Zo
stagneert het accommodatiebeleid min of meer, vraagt de stadseconomie om
aanhoudende impulsen en is er weliswaar een nieuwe cultuurnota, maar lijkt er nog
weinig inhoudelijks in het cultuur en welzijnsbeleid te zijn gewijzigd. Maar met deze
begroting tekent zich meer reliëf af en wordt een stevige basis gelegd onder voor dit
college majeure dossiers. Op het vlak van de lokale lasten lijkt bovendien een
bescheiden trendbreuk te worden gerealiseerd door de ozb niet klakkeloos te
indexeren.
Onder het motto "veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven",
ondersteunt de VVD, koppig optimistisch, deze begroting.
De heer Mateman (CDA) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Ik spreek mijn betoog uit vanaf mijn zitplaats in de raad. Zoals u weet,
schrijf ik mijn verhaal nooit uit en ik heb links en rechts aantekeningen nodig om het
allemaal op een rij te krijgen. Zeker vijf uur voordat de heer Trump in Amerika
gekozen zal worden als president, is het denk ik toch interessant om ons met
Rijswijk bezig te houden, met een voor ons minstens zo interessant onderwerp als
wat in Amerika gebeurt, al ga ik het vannacht allemaal wel volgen.
Wij beginnen ook met een positieve noot, waarmee de heer Sterk afsloot. Uit de
tweede halfjaarrapportage blijkt duidelijk dat de verwachting voor het jaar 2016 op
basis van de gegevens die wij nu hebben nog een keer wordt verdubbeld. Dan
kunnen we natuurlijk gaan miezemauzen en roepen "daar zit 7,5 ton in van het Rijk
waar we niet op gerekend hadden", maar ik vind het belangrijker om de verdeling
toe te passen: een half miljoen daarvan is exogeen, twee miljoen is indogeen. Dat is
toe te schrijven aan Rijswijks beleid. Mijn compliment, voorzitter. Er zit natuurlijk
een schaduwzijde aan het financieel verhaal, want het gaat nog steeds om een
begroting. Het tekort in 2017 is optisch niet zo heel groot en het is een sluitende
meerjarenbegroting, maar ik vind het toch storend dat die voor 2017 niet sluit. Je
kunt zeggen dat we alles in de algemene reserve gedaan en we alles overboeken,
maar dat is één keer sier maken terwijl je er ook aan gehouden bent om een
sluitende begroting voor te leggen. Dat is het niet. Ik ben op dit ogenblik een beetje
aan het miezemauzen maar ik denk dat dat netter was geweest.
Belangrijk nog vind ik dat een aantal opmerkingen uit het verleden over financieel
beleid niet in deze begroting zijn verwerkt. De Beatrixtraverse, een majeure uitgave
voor de gemeente Rijswijk, komt steeds dichterbij. Die staat nog steeds als PM-post
in onze begroting. Ik pleit er niet voor om het geld bij voorbaat weg te geven door
grote bedragen op te hoesten, maar om er helemaal aan voorbij te gaan, is je rijk
rekenen zonder dat je daarmee wegkomt te zijner tijd.
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In relatie tot het hoofdstukje Overheid vind ik het overigens positief dat de
gemeente Rijswijk 11% scoort. Mijn complimenten voor het apparaat. Er zijn geen
vergelijkingen met andere gemeenten. We weten niet wat de omgeving doet en wat
algemeen is in Nederland, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat dat best
een heel goed percentage zou kunnen zijn. Ik hoop dat het standhoudt bij verdere
vergelijking.
We zijn niet zo gerust op de veranderingen bij Avalex. Ik heb juni jongstleden
gezegd: het bestuur van Avalex handelt buiten de toestemming van de raad om. Ik
heb die opmerking toen gemaakt over de vervreemding van het bedrijfsafval. Dat
blijkt bij nader inzien – dat wist ik natuurlijk niet; ik heb de tekst van de motie nog
liggen en die wil ik ook wel indienen, ik heb alleen de datum aangepast -voorgelegd te moeten worden aan ons. Dat blijkt een majeure misgreep te zijn
geweest. Het is goed om vanavond met elkaar vast te stellen dat we dat soort
dingen niet meer moeten hebben. Evenmin moeten we het volgende doen: de
tarieven ongewijzigd laten. Dat wordt als succes gepresenteerd. We zijn
ondertussen bezig met suggereren dat wij in juni als raad ermee akkoord zijn
gegaan dat een verouderende bevolking van Rijswijk zelf maar zijn huisvuil weg
moet brengen, zonder dat daar een douceurtje tegenover staat. Wij zijn niet zover.
Wij zijn indertijd akkoord gegaan met een proef. Dat nu op papier staat dat wij
daarmee akkoord zijn gegaan, is flauwekul. Dat hebben wij natuurlijk niet gedaan.
Dat is een apparaatsdenken dat ik van Avalex wel een beetje ken. Mochten de
proeven uitwijzen dat het goed werkt, dan is dat best. Daar hangt echter ook een
inspanningsverplichting voor de bevolking aan vast. Wij zijn daar nog niet bij
voorbaat van overtuigd.
In de begroting staan ook niet de kosten van het Huis van de Stad en Trias. Ik heb
daar begrip voor want die kosten zijn er op dit ogenblik niet. Het zal het beeld echter
toch een beetje negatief beïnvloeden. Ik vind wel positief wat in de stukken staat
over wat twee tot drie jaar geleden – ik kijk naar mijn overbuurman; wij zitten recht
tegenover elkaar en dat komt goed uit – een punt was, namelijk de financiën van
RijswijkBuiten. Dit jaar is er 338.000 euro voordeel. Structureel gaat het om twee
ton. Het financieringsvoordeel is 3,5 miljoen. Het kan niet op allemaal. Mijnheer
Dolmans, was u zo goed geïnformeerd toen u de kiezers opriep om op D66 te
stemmen omdat het allemaal mis zou gaan in Rijswijk vanwege RijswijkBuiten?
Denk er nog eens over na. Ik vraag mevrouw Dierdorp meteen om daarop te
reageren, want dan hoef ik het niet te doen.
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Er is nog één kanttekening. Het college treft een voorziening waarvan ik denk: je
kunt ook roomser zijn dan de paus. Dat zal de heer Dolmans misschien ook een
beetje aanspreken. Om een risicovoorziening voor RijswijkBuiten in het leven te
roepen, terwijl de huizen als zoete broodjes over de toonbank gaan, omdat een
aantal externe accountants daarvoor 13,7 miljoen euro gereserveerd willen hebben,
is flauwekul. Laten we daarmee stoppen. Ik vind dat het college verstandig
gehandeld heeft door de helft daarvan op te willen hoesten en de andere helft in de
bestaande algemene reserve oormerkt. Die risicovoorziening is totaal overbodig.
Iemand moet mij eens vertellen wat de risico's zijn op dit ogenblik in deze
woningmarkt met RijswijkBuiten. Misschien zie ik de argumenten over het hoofd in
de zin dat je gedwee moet zijn tegenover accountants. Ik ben dat van huis uit niet
zo erg. Ik heb nog wel een suggestie om de resultaten van RijswijkBuiten nog
aanzienlijk te verbeteren. Er zit namelijk nog een punt in waarvoor geen dekking is.
Dat hebben we ook afgesproken. Dat betreft de halteplaats voor RijswijkBuiten.
Daar moet een openbaarvervoersvoorziening komen. Er is geen cent voor
opgenomen in de begroting, maar dat geld is er gewoon. Als je De Schoffel niet de
uitwerking geeft die het college voor ogen staat en je ervoor zorgt dat dat geld
oplevert, dan is daarmee zo 4 tot 16 miljoen binnengehaald. Ik kijk nu weer naar
mijn overbuurman, met name omdat hij zo bezorgd is over de financiën. Schiet dat
nu eens af. Ik kan dat niet. Schiet dat onzinnige plan nu eens een keer af. U bent er
niet aan gehouden om het uit te voeren. Doe het niet. Bij De Schoffel weten ze ook
dat dat gaat gebeuren. Ga niet vanwege een oude verkiezingsbelofte die allang
achterhaald is, die destijds door driekwart van de Rijswijkse bevolking is
afgewezen, nu de financiën van Rijswijk in de problemen brengen.
Ik ga vanwege de tijd heel snel door. Ik kom bij een ander onderwerp waarover wij
in de afgelopen jaren vaak gesproken hebben: het AZC. Wij hadden het liever
kleiner gezien. We zijn de enige gemeente in de regio die braaf gedaan heeft wat
ambtelijke instanties van ons vroegen. De rest zwijgt natuurlijk: Den Haag, Delft en
Leidschendam-Voorburg kijken met verbaasde ogen naar wat er in Rijswijk gebeurt,
maar goed, we hebben het nu. Het CDA-alternatief om het kleiner te doen – 200 –
was niet bespreekbaar, want dat mocht niet van het COA. Inmiddels blijkt er
overcapaciteit te zijn. Toch hebben wij nog zorgen over twee onderwerpen. Onder
de mensen die binnenkomen, zitten ook christelijke vluchtelingen. Uit onderzoeken
blijkt dat die slecht worden behandeld. Ik krijg graag van het college de toezegging
dat de weinige christelijke vluchtelingen in die groep niet weggedrukt worden door
een moslimmeerderheid en dat zij gelijke rechten krijgen in dit van oorsprong
christelijk-joods humanistische land, en dat wij daar niet aan voorbijgaan.
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Ik heb nog een ander onderwerp, en daar heb ik vorig jaar ook voor gepleit. Je kunt
wel vluchtelingen opvangen, en als ze door de screening komen dan legt de CDAfractie zich daarbij neer, maar het moet dan wel een screening geweest zijn die
voorkomt dat we veiligheidsrisico's lopen. Dan kijk ik u aan, voorzitter. Wij moeten
ervan overtuigd zijn dat daar mensen terechtkomen die door de procedure heen zijn
gegaan en goed gescreend zijn. Als u daarop ja zegt, voorzitter, dan zijn wij voor dit
moment gerustgesteld.
Ik heb nog een laatste punt, ook in dit kader. De VVD-fractie in Den Haag heeft
twee maanden geleden de geweldige ontdekking gedaan dat het toppunt van
onrechtvaardigheid in Nederland is dat statushouders – mensen die uit de
procedure komen en een status hebben gekregen – op onze schaarse
woningmarkt, waarop laagbetaalden zich verdringen om een woning, vooraan in de
rij staan bij de uitgifte van de grotere woningen. De CDA-fractie heeft vorig jaar
gezegd dat dat van de gekke is. Het college had daar begrip voor. Inmiddels zijn we
een jaar verder. Ik begrijp van alle kanten dat dat beleid wordt voortgezet. Wij willen
bij dit debat horen dat dat stopgezet is, dat dat beleid niet meer wordt uitgevoerd en
dat in Rijswijk niet de categorie die zich als laatste aansloot in de rij bij voorrang die
woningen krijgt. Dat is het toppunt van onrechtvaardigheid. Ik zeg het maar eens
ronduit: het is de bron van de politieke keuze die mensen dan helaas gaan maken
omdat de gevestigde politieke partijen de ogen sluiten voor deze echte vorm van
onrecht.
Ik overweeg om over Avalex in tweede termijn een motie in te dienen.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. De Partij van de Arbeid wil net als de VVD graag meters maken in het
komende jaar, maar dan wel graag op weg naar een verbonden Rijswijk. Dat zal in
de loop van mijn verhaal ook wel duidelijk worden.
Ik dank het college en de ambtelijke organisatie voor wederom een structureel
sluitende begroting. Dat is een compliment waard. Doordat de arbeids- en
huizenmarkt aantrekt en de bijdrage uit het Gemeentefonds gunstiger uitpakt dan
eerst gedacht, ziet het financiële plaatje er voor de gemeente ook weer beter uit. De
financiële risico's van de gemeente zijn mede door een boven verwachting
gestegen verkoop van woningen in RijswijkBuiten afgenomen. In de Jaarrekening
2015 bleek een fors overschot in het sociaal domein. Dat bedrag is door u, met
instemming van een meerderheid van de Raad, naar de algemene reserves
overgeheveld. U was in het voorjaar huiverig om op voorhand nieuwe investeringen
te doen in het sociaal domein. In dit verhaal geven wij u een aantal suggesties om
dit alsnog te doen.
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Voorzitter. U stelt voor om de woonlasten voor de burger ongeveer gelijk te houden.
Daar staan wij achter, maar voor onze fractie mag het uitgangspunt van lage lasten
voor de burger in Rijswijk, zeker in vergelijking met gemeenten in onze regio, nooit
ten koste gaan van de kwaliteit van onze voorzieningen op het terrein van welzijn,
zorg en cultuur.
In 2017 wilt u fors investeren in de renovatie en de herontwikkeling van het
winkelcentrum In de Bogaard en het Wilhelminapark. Een goede zaak, omdat
iedere inwoner daarvan kan genieten en Rijswijk aantrekkelijker wordt als
vestigingsgemeente. Goed ook dat het college met voorstellen komt voor een
nieuwe sportaccommodatie, noodzakelijk voor de topteams die in Rijswijk spelen.
De druk bij de verenigingen is erg groot. Wij geven u graag mee ervoor te zorgen
dat dit als project adequaat wordt opgepakt om in 2018 een nieuwe sporthal te
openen. De tijd is kort: daar moet goed projectmanagement op worden gezet. Kunt
u ons dat toezeggen?
Het jaar 2017 is het laatste volledige begrotingsjaar van deze college- en
raadsperiode. Dat betekent dat zowel het college als de fracties in de raad nog flink
hun best willen doen om te oogsten. Uitgangspunt van de Partij van Arbeids is in
ieder geval dat iedereen moet kunnen meeprofiteren nu het economisch beter met
Nederland en in Rijswijk gaat en dat de gemeente er is voor die mensen die door
omstandigheden ondersteuning nodig hebben.
Dit college heeft laten zien dat het zijn verantwoordelijkheid heeft genomen waar
het gaat om internationale, humanitaire kwesties die ook Nederland raken. Rijswijk
heeft inmiddels ruim 300 vluchtelingen een veilige thuishaven geboden. Mijn fractie
heeft al eerder gepleit voor specifieke aandacht voor de (taal)ontwikkeling van
vluchtelingkinderen van twee tot vier jaar. Hiertoe is de gemeente formeel niet
verplicht maar menigeen heeft er al voor gewaarschuwd dat er een generatie
verloren gaat als niet wordt geïnvesteerd in deze leeftijdsgroep. Taalontwikkeling is
de sleutel om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit moet de
onderwijswethouder toch zeer aanspreken. We vragen u nadrukkelijk om op zoek te
gaan naar partners, en die zijn er, om voor deze jonge kinderen een gericht en
professioneel aanbod te ontwikkelen. Graag uw reactie hierop.
Rijswijk kan veel hebben aan het opbouwen van internationale contacten met
andere gemeenten. Bovendien zit wethouder Borsboom in een commissie
Internationale Contacten van de VNG. Wij verwachten dat dit tot een mooie input
leidt wat betreft de mogelijkheden voor Rijswijk. U heeft gezegd dat het qua prioriteit
en capaciteit op dit moment niet veel aandacht heeft. Wij willen u toch dringend
verzoeken om in de eerste helft van 2017 met een voorstel op dit vlak te komen.
Graag uw reactie hierop.
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Het zal u niet verbazen dat de PvdA-fractie het accent in deze inbreng legt op het
sociaal domein. Er is in de afgelopen jaren een goede infrastructuur neergezet voor
de Wmo. Ook kleine zorgaanbieders krijgen een kans om hun kwaliteit en een
nieuwe innovatieve aanpak te laten zien, zowel in de Wmo als Jeugdhulp. Dat is
precies waar het amendement van SP en PvdA van anderhalf jaar geleden voor
pleitte.
Er is echter wat de PvdA betreft nog veel werk te verrichten. Ik heb er in mijn
bijdrage van november 2015 ook op gewezen: er worden de nodige pilots gestart
maar de ervaringen daaruit worden nog te weinig benut om structureel beleid te
ontwikkelen, en dat is jammer. De gemeente zal bijvoorbeeld naar aanleiding van
de resultaten uit de samenwerking met het bedrijf KANS moeten doorpakken. Ook
voor andere beroepssectoren moeten er wat ons betreft trajecten komen; voor, zo
veel als mogelijk, die andere 1200 mensen die nog zonder werk thuis zitten. Hoe
gaat u de pilots omzetten in effectief beleid en de bemiddeling van cliënten via het
RWC uitbreiden om mensen daadwerkelijk aan het werk te krijgen? We zien graag
een extra impuls naar de arbeidsmarkt voor mensen die in de schuldhulpverlening
zitten tussen 22 en 65 jaar en geen betaald werk hebben. Het hebben van werk is
de weg uit armoede. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Het zou
bijvoorbeeld via een mooi proefproject in samenwerking met het RWC extra
stimulans kunnen krijgen. Welke actie neemt u om deze groep actief naar werk te
begeleiden? Naar aanleiding van uw reactie dienen wij mogelijk in tweede termijn
een motie hierover in. Ook pleiten wij voor de voortzetting van de pilot om
jongvolwassenen via een werkleertraject perspectief te bieden. Wat zijn uw plannen
op dit vlak vanaf januari 2017?
De mensen die voorheen aanspraak konden maken op een plaats in de sociale
werkvoorziening verdienen extra aandacht vanuit de gemeente om ze te begeleiden
naar een regulier bedrijf. Natuurlijk heeft u daar de bereidheid van werkgevers voor
nodig en het sociaal akkoord met de BBR is een goede stap in die richting.
Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de eerste resultaten van dit akkoord en
uw andere inspanningen op dit vlak? Ook wil onze fractie graag geïnformeerd
worden over uw inspanningen om beschut werk voor zeer kwetsbare inwoners
mogelijk te maken. Daar is voor gemeenten budget voor beschikbaar. Wanneer
kunnen we hierover informatie van u ontvangen?
Vorig jaar hebben wij opgemerkt dat het jongerenwerk in Rijswijk voor het bedrag
dat we eraan uitgeven, weinig jongeren bereikt. De wethouder beaamde dit.
Volgens onze informatie kan hier nog steeds een forse verbeterslag in worden
gemaakt. Kan de wethouder hierop reageren, graag met toelichting? Tevens willen
we erop wijzen dat het jongerenwerk samen met scholen een rol kan spelen om
eerste signalen van mogelijke radicalisering onder jongeren op te pakken en door te
geven.
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Ouderen ervaren de zorg in Rijswijk over het algemeen als best goed. Daaruit blijkt
maar weer, dat in het verleden een goede basis is gelegd en het huidige college zijn
werk ook goed doet. Eenzaamheid en ouderen is een thema waar wij al regelmatig
aandacht voor hebben gevraagd en waar u ook op wilt inzetten in de begroting.
Prima, want voor veel ouderen is dit een groot probleem. Er is een ook een directe
relatie tussen eenzaamheid en mantelzorgers, in veel gevallen de ouderen in onze
samenleving. Mantelzorgers komen gauw in een isolement terecht vanwege de
sterke focus op de zorg voor de partner, of een ander familielid. Aangezien maar
10% van de mantelzorgers in beeld is, moet het prioriteit hebben in onze gemeente
dat a) mantelzorgers meer zichtbaar zijn en zij b) een gericht, professioneel
ondersteuningsaanbod kunnen verwachten. We beschikken in Rijswijk en omgeving
over meerdere professionele organisaties, die expertise hierin hebben. De
samenwerking en het opzetten van een integrale aanpak met meerdere
maatschappelijke partners in de Innovaties Sociaal Domein is echter onvoldoende,
begrijpen wij uit reacties in de praktijk. Dit vinden wij zeer zorgelijk. Een optimale
inzet van ieders deskundigheid lijkt ons een voorwaarde voor goede ondersteuning
van de doelgroep, om wie het immers draait. We kijken uit naar de evaluatie van de
lopende pilots, maar we willen ook hier pleiten voor meer structuur en borging .
Deelt u onze zorgen en welke acties onderneemt de wethouder op dit punt, juist in
het belang van onze ouderen en mantelzorgers?
Vorige maand vierde Hospice het Vliethuys haar 15-jarig bestaan. Het is een
prachtige voorziening voor vaak oudere inwoners van Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk, die daar in hun laatste levensfase geweldig verzorgd worden en
persoonlijke aandacht krijgen. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft
besloten om een structurele financiële bijdrage aan het hospice te leveren en mijn
fractie vindt dat onze gemeente daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. Bent u
dat met ons eens? Zo nodig dienen wij in tweede termijn een motie daarover in,
afhankelijk van uw antwoord.
Bij het sociaal domein hoort ook sociale huisvesting. De gemeente heeft samen met
corporaties een zware verantwoordelijkheid om juist voor mensen met een laag
inkomen in goede huisvesting te voorzien. Wij komen hier met de bespreking van
de prestatieafspraken op terug.
Een compliment voor het college voor alle regelingen die er in Rijswijk zijn voor
gezinnen met het accent op kinderen in armoede; een traditie die we in ere moeten
houden! Kunnen we in de loop van 2017 een nieuwe update van de
Armoedemonitor ontvangen zodat we het effect zien van het armoedebeleid?
Binnenkort horen we ook welk aanvullend bedrag Rijswijk uit de rijksmiddelen voor
kinderen in armoede krijgt. Geld dat is bedoeld om aparte regelingen, hoe goed
ook, meer met elkaar te verbinden, zodat het beleid wordt versterkt en effectiever is
in de bestrijding van armoede.
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De buurthuiskamers moeten voor de PvdA het hart van de wijk vormen. Er is een
goed initiatief gestart in Te Werve en ook Amal vervult eigenlijk deze functie. Een
cadeaucheque of waarderingssubsidie vinden wij eigenlijk te mager.
Voorzitter, ik rond af. We zijn ervan overtuigd, dat het begrotingsjaar 2017 met
overneming van onze suggesties een rijkere oogst en meer verbinding zal
opleveren. Wij vragen er dan ook uw steun en die van onze collega's in de raad
voor.
De heer Jense (OR) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Onafhankelijk Rijswijk is tevreden over de prestaties van dit college in
RijswijkBuiten. Dat kan ook bijna niet anders, want terwijl D66 en
Gemeentebelangen in 2013 zich fel tegen de ontwikkeling van RijswijkBuiten
verzetten, vanwege de enorme risico's die zij voorzagen, zien we nu tot onze
tevredenheid dat vooral door de inzet van deze partijen de ontwikkeling aldaar met
grote kracht wordt voortgezet. Volledig gesteund door D66, de partij die geen
gelegenheid ongemoeid liet om te betogen dat Rijswijk eigenlijk failliet was door de
plannen van RijswijkBuiten. En de grootste trekker van het project nu, wethouder
Van der Meij, was voor de verkiezingen in 2014 een dermate grote tegenstander
van deze ontwikkelingen, dat hij en zijn partij GemeenteBelangen Rijswijk, vele
malen achtereen tegen de totale gemeentebegroting stemde. En inderdaad
mijnheer Dolmans, ook ik heb Bredero gelezen: Het kan verkeren.
Minder tevreden zijn we over een aantal andere zaken. Avalex bijvoorbeeld. Het
duurt te lang eer voorgenomen beleid wordt omgezet in daden. Het zou
milieuvriendelijker worden, het kon beter en zelfs op termijn goedkoper. Het werd
echter 10% duurder, er is nog niets gebeurd en er is een gaatje van 2 miljoen
ontstaan in de financiën van Avalex. In 2013 leverde dat nog een motie van
wantrouwen op van D66. Nu horen we niets, maar dan ook letterlijk niets! Dat moet
natuurlijk anders. Onafhankelijk Rijswijk heeft behoefte aan een goede discussie
met de benen op tafel over afvalinzamelingsmethoden. Ook zouden wij u willen
meegeven om, in verband met aangescherpte milieuwetgeving, serieus na te
denken over schaalvergroting met betrekking tot afvalinzameling, vooral vanwege
afvalverwerkingskosten. Kan de gemeente Den Haag, door aflopende contracten,
daar wellicht een rol in mee spelen?
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Hoe in Rijswijk met sport wordt omgegaan, baart Onafhankelijk Rijswijk enige
zorgen. Naast de op zich onvermijdelijke beëindiging van de overeenkomst met
Haaglandia, steekt ons het proces zoals dat is verlopen. Wij hebben dat ook niet
onder stoelen of banken gestoken. Het moment van de definitieve sluiting, maar
ook de bij de rechtbank aangegeven motivering voor spoed om de handen vrij te
moeten hebben voor alternatieven op die locatie, vinden wij slecht te verteren. Van
enige spoed is immers tot op heden niets te bespeuren. Sterker nog, in de
begroting wordt melding gemaakt van het feit dat u pas in 2018 volledige inkomsten
uit de verhuur van velden verwacht. En intussen vinden er op de velden
ongewenste praktijken plaats, onder anderen het met regelmaat racen met benzine
gestookte modelauto's. Daarover zijn bij onze fractie verschillende klachten
binnengekomen. Wij vrezen dan ook verloedering van deze sportlocatie.
Wij vinden dat de beantwoording van schriftelijke vragen soms echt tekortschiet. Zo
kon het college geen deugdelijk antwoord geven over het vermeend weigeren van
een poller in de Herenstraat. Maar ook onze vragen over problemen bij de
sportvereniging werden feitelijk weggewoven. Er werd slechts gemeld dat er voor
één stichting een regeling is getroffen. Dit laatste blijkt dus van geen kant. Bij nader
onderzoek en contact met het bestuur van de Stichting Exploitatie Hoekpolder blijkt
dat genoemde stichting het zonder enige steun vanuit de gemeente moet zien te
rooien. Voetbalvereniging Hoekpolder stapte op een met achterlating van een
schuld van 60.000 euro. Vervolgens vindt de gemeente het blijkbaar normaal dat de
achterblijvers op die sportlocatie de wegvallende inkomsten veldhuur aan de
gemeente moeten voldoen. Geldt dit soms ook voor de achterblijvers van sportpark
Irene? Op een schriftelijk verzoek, augustus 2015 gedaan – de inspreker van
vanavond heeft dat gemeld – heeft de gemeente behoudens eenmaal telefonisch
contact, verder geen actie ondernomen, dus ook geen schriftelijk antwoord
gegeven. Wordt dit een tweede drama op de Rijswijkse sportvelden? Wij vragen het
college om snel actie te ondernemen en wij zullen hierover een motie indienen.
Onafhankelijk Rijswijk kon begrip hebben voor het feit dat de gemeente Rijswijk zich
verplicht voelde om vluchtelingen op te vangen. Daarover hoeft geen enkel
misverstand te bestaan. Wij werden onaangenaam verrast door het aanvankelijke
voorstel van het COA: het voormalig belastingkantoor als AZC. Onafhankelijk
Rijswijk was ook fel gekant tegen het aantal van 500 vluchtelingen. Zo pleitten wij
voor het nemen van meer tijd en het vasthouden aan maximaal 200 op te vangen
vluchtelingen, en dan voornamelijk vrouwen en kinderen. Volgens uw college viel
daar met het COA niet over te praten. Resultaat van de beste leerling van de klas
willen zijn, is nu dat geen enkele gemeente in onze regio vluchtelingen opvangt en
Rijswijk 500. Zo dwingend was het dus allemaal niet echt!
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Opmerkelijk is dat waar voor 2014 herhaaldelijk werd geklaagd over
"overlastbomen", deze klacht zonder ingrijpen van de gemeente redelijk lijkt te zijn
opgedroogd. We houden het maar op wat stemmingmakerij, wellicht in verband met
de gemeenteraadsverkiezingen.
Het parkeren heeft in Rijswijk veel losgemaakt, met dank aan de gemeente Den
Haag! Wij begrijpen dat er iets moet worden geregeld, maar Onafhankelijk Rijswijk
vindt wel dat Rijswijkse autobezitters zo gelijk mogelijk behandeld moeten worden.
Er kan wat Onafhankelijk Rijswijk betreft dus ook geen sprake zijn van verschillende
gebiedsgebonden vergunningen. Rijswijkse autobezitters moeten in hun eigen
gemeente niet extra hoeven te betalen voor op bezoek gaan bij familie of vrienden
elders in Rijswijk. Behoudens enkele winkelgebieden waar betaald parkeren tegen
zo laag mogelijke tarieven onontkoombaar is. Onafhankelijk Rijswijk pleit voor een
zo simpel mogelijk parkeerbeleid. Wat onze fractie betreft wordt er een einde
gemaakt aan "vrijplaatsen voor parkeren" voor niet-Rijswijkse burgers, zoals dat
bijvoorbeeld in de Landgoederenzone hier en daar gebeurt. En dat alles kan het
best worden geregeld door elke Rijswijkse autobezitter een vergunning tegen
kostprijs te laten aanschaffen. Onafhankelijk Rijswijk zou het geweldig vinden indien
het u lukt om met Q-park overeenstemming te bereiken over de eerste uren vrij
parkeren. Voor onze fractie geldt echter wel: eerst zien, dan geloven. Onafhankelijk
Rijswijk is van mening dat het niet zo kan zijn dat hier structureel gemeentelijke
gelden bijgelegd moeten worden. Geen geld door Rijswijkse belastingbetalers
opgebracht voor een regionaal koopcentrum, waar de beleggers eigenaren door
hun buitensporige huurtarieven menig ondernemer hebben doen capituleren. Naast
de twee miljoen euro die uw college nu voorstelt te besteden aan het
Bogaardgebied, zijn wij van mening dat dit nog eens onderstreept dat in dit
centrumgebied, logischerwijs ook de stadhuisfunctie thuishoort.
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Tot slot een bijzonder zorgpunt: gemeentelijk personeelsbeleid. Ons personeel is
het instrument waarmee wij het gemeentelijk beleid voorbereiden en onze
gemeentelijke taken uitvoeren. Dat kan natuurlijk het best met goed gemotiveerd
personeel. Met dat personeel behoor je dan ook goed en zorgvuldig om te gaan. Wij
zien echter op dit moment een ongekend hoog ziekteverzuim tot wel 10%. Wij
vinden dat ronduit verontrustend! Wij hebben veel klachten gehoord over het
plaatsingsbeleid ten gevolge van het opgave gestuurd werken. Temidden van die
vergaande veranderingen vertrekt -- op het meest cruciale moment in dat proces -onverwacht de gemeentesecretaris. Ik zal de reactie van de ondernemingsraad,
waar zij hun verontrusting over dit alles uitspreken, hier niet herhalen, maar onze
fractie heeft begrip voor de reactie van de ondernemingsraad. Hoe denkt het
college een einde te maken aan dit buitensporig hoog ziekteverzuim, dat in onze
ogen is veroorzaakt door zoek geraakt vertrouwen in de aansturing van de
gemeentelijke organisatie en hoe denkt het het vertrouwen van het personeel in de
gemeentelijke organisatie weer terug te brengen? Hoe goed bedoeld ook, de
Kwaliteitskanjer van de VVD is natuurlijk niet de pleister op de wonde. Er is eerder
een verbanddoos noodzakelijk.
MOTIE
Door de fractie van Onafhankelijk Rijswijk wordt de volgende motie (M2) ingediend:
De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2016,
overwegende dat:
- nu de totale veldhuur, ten gevolge van het vertrek, eind juni 2015, van VV
Hoekpolder, van 11.000 naar 22.000 euro is gestegen;
- er ondanks herhaald verzoek van de stichting geen enkel inhoudelijk overleg met
de gemeente heeft plaatsgevonden om, zoals destijds mondeling werd
overeengekomen, bij het niet langer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen
een goed overleg te voeren;
- voetbalvereniging Semper Altius nu de totale last van het ene op het andere jaar
zelf moet opbrengen, hetgeen een lastenverzwaring betekent van 100%;
- de stichting geen geld meer heeft voor noodzakelijk groot onderhoud;
- een tweede debacle op het gebied van voetbal in Rijswijk ongewenst is.
verzoekt het college:
- als gemeente per direct in serieus overleg te treden met de Stichting Exploitatie
Hoekpolder, teneinde tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen;
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- zich als gemeente rekenschap te geven van het feit dat betrokken Stichting
inmiddels geld heeft moeten gebruiken dat door de stichting gereserveerd was voor
onderhoud en uitbreiding kleedkamers in verband met de extra toeloop van leden
uit RijswijkBuiten, hetgeen ook mogelijk is door het aantal voetbalvelden;
- het inmiddels door de stichting te veel betaalde geld, door de gemeente -- in
eerste instantie -- aan de club te retourneren;
- over het resultaat van bovengenoemd overleg met de stichting de raad volledig en
tijdig inhoudelijk te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Schutte (SP) spreekt de volgende tekst uit:
Het glas is halfvol, het glas is halfleeg. Getsie, het wordt donker; gezellig, de
kaarsen aan. Links, rechts, voor, tegen. Dat krijg je met vijf partijen. Soms zullen de
laatsten de eersten zijn. Voor ons is het glas halfvol. Het college is goed op weg.
De hoge ambities worden in rap tempo gerealiseerd. De armoede wordt bestreden,
mensen worden aan werk geholpen. De toegang tot zorg is goed georganiseerd.
Inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling op de lange en korte termijn en in
tegenstelling tot andere gemeenten zijn er in Rijswijk geen grote tegenvallers of
problemen, althans niet dat wij kunnen zien. De Rijswijkers zijn tevreden met hun
stad en wonen er graag.
Onze wethouders proberen de kloof tussen bestuur en inwoners te
verkleinen. De burgemeester benaderbaar, wethouders die dagelijks in de wijken te
vinden zijn, dat is waar wij als SP warm van worden. De SP hoort echter weinig
terug van de wijkwethouders. De SP pleit dan ook voor een regelmatige
terugkoppeling van de wethouders aan de raad. Graag zou de SP van de collegaraadsleden vernemen of zij akkoord zijn met een agendapunt terugkoppeling
wijkwethouderschap op de raadsagenda.
Het gaat goed met Rijswijk, maar kan het nog beter? Natuurlijk. Het kan altijd beter.
Wie vanavond met de auto deze kant is opgekomen, heeft de zegeningen van de
A4 mee mogen maken: een heel lange file. Er is een voorstel gedaan door de VVD.
Die vroeg om borden met stadsinformatie. Er is alle tijd om die te lezen, dus wij
kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. Onduidelijk is of al die auto's naar Rijswijk
gaan. Die eindigen vaak ergens in Den Haag. De dagelijkse files zijn niet goed voor
Rijswijk, het milieu en de luchtkwaliteit. De SP vraagt het college om samen met de
raad naar oplossingen te zoeken.
Er is nog geen openbaar vervoer gepland voor RijswijkBuiten. Zo'n mooie en
duurzame wijk als RijswijkBuiten kan toch zeker niet zonder? De SP is van mening
dat het college alles op alles moet zetten om openbaar vervoer in RijswijkBuiten te
realiseren. Als de MRDH dat niet kan, kunnen we dat dan misschien zelf
bekostigen? Ik weet het niet. Ik heb begrepen dat we een hoop geld over hebben.
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De SP heeft al eerder de wens geuit voor een buslijn naar het Reinier de Graaf
ziekenhuis in Delft. In de tweede halfjaarrapportage wordt hierover wederom niet
gesproken. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de buslijn naar het Reinier
de Graaf?
In Vrijenban liggen plannen voor een HTM-locatie. Veel bewoners zijn tegen: zij
hebben er moeite mee dat die daar komt. Zij zijn bezorgd. Wij vragen het college en
de wethouder ronduit hoe ver het staat en of dit nog tegengehouden kan worden.
Dat is wat veel inwoners van de wijk Vrijenban willen weten.
De SP constateert dat het pontje in deze begroting niet meer voorbij vaart. Medio
december zal het college met een voorstel komen op basis van het onderzoek. De
conclusie is dat er geen noodzaak is. Veel ouderen missen het pontje wel. We
wachten het voorstel af.
Over de leesbaarheid van de begroting is net al iets gezegd door
Gemeentebelangen Rijswijk. Het is er niet gemakkelijker op geworden nu de
overhead apart wordt gemeld. Voor een doorsneelezer en een doorsnee SP'er
zoals ik lijkt het alsof er aan het parkeren fiks verdiend wordt. Wij hebben begrepen
dat dat niet zo is. Is 8 ton dan allemaal overhead? We weten niet of het mogelijk is,
maar we zouden graag een wat leesbaardere begroting hebben waarin de
overhead duidelijker verwerkt is in de cijfers zodat we kunnen zien wat het nu
allemaal werkelijk kost.
Het college streeft ernaar om de inkomsten en uitgaven van de leges binnen vijf
jaar kostendekkend te hebben. De SP kan zich daarin vinden. Tegelijkertijd
constateren we dat de prijzen fors omhoog gaan. Ik noem als voorbeeld het
gemeentearchief. Als je daarin een kwartier laat zoeken, dan kost dat €20,85. Dat
komt op
€83,40 per uur, €667,20 per dag en €12.000,00 per maand. Wij verkeerden in de
veronderstelling dat dit een baan was en daarom vroegen wij ons af: is daar nog
een plekje vrij? Wie weet. Dat zijn natuurlijk niet allemaal personeelskosten, maar
het zijn wel enorme bedagen. We zijn er daarom voorstander van om het
kostendekkend te maken. Doe er in elk geval alsjeblieft wat aan om die kosten
omlaag te krijgen. Het zijn heel grote bedragen. Wat gaat het college doen om die
omlaag te brengen?
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Ik kom te spreken over sociale samenhang. Ouderen die langer en mogelijk zelfs
levenslang in een eigen woning blijven wonen, hebben andere behoeften dan
jongeren. Ouderen zijn minder mobiel en met onvoldoende aanbod in de wijk, op
loopafstand, bestaat er het risico van vereenzaming en isolement. Wij hebben dit
vorig jaar al aangegeven en in dit kader pleiten wij wederom voor het uitbreiden c.q.
realiseren van multifunctionele wijkgebonden ontmoetingsruimtes. Een van de
doelstellingen van de sociale agenda is de sociale samenhang in wijk en buurt. De
woorden "buurthuis" en "wijkcentrum" komen echter welgeteld nul keer in de
begroting voor, en dat is toch wel heel erg weinig. De SP verzoekt het college dan
ook om in navolging van de ons omliggende gemeenten het zogeheten buurthuis
van de toekomst te betrekken bij het op te stellen accommodatiebeleid.
Wij willen ook een lans breken voor beschermd wonen. Het college geeft aan dat
het beleid bij beschermd wonen gericht dient te zijn op uitstroom, dagbesteding en
kleinschalige huisvesting. Het volgt hiermee de adviezen van de commissie
Dannenberg. De SP ondersteunt dat. Echter, inwoners van Rijswijk die
aangewezen zijn op beschermd wonen beschikken over het algemeen over een
smalle, vaak heel smalle beurs. Uitstroom naar een zogenaamde "goedkope
huurwoning" van € 710 is voor hen absoluut niet haalbaar. Zij hebben goedkope
huurwoningen nodig, tot €400. Betrekt het college de woningbouwverenigingen bij
het ontwikkelen van het beleid voor de beschermde woonvormen? Valt de
benodigde ondersteuning bij uitstroom van deze mensen naar een eigen woning
onder het armoedebeleid ? Vaak komen ze bij een stichting terecht en sprokkelen
ze wat bij elkaar, want er is gewoon geen geld. Het zou mooi onder het
armoedebeleid passen.
Ook andere inwoners van Rijswijk met een smalle beurs hebben behoefte aan echt
goedkope sociale huurwoningen, tot € 400. Die zijn in Rijswijk maar dun gezaaid en
vaak ook van slechte kwaliteit. Wij hebben begrepen dat het bouwen van goedkope
huurwoningen niet mogelijk is. Renovatie leidt tot verhoging van de huurprijs. Een
dilemma. De SP vraagt het college hoe het dit gaat oplossen?
Zoals bekend neemt het aantal verwarde personen op straat toe, mede vanwege
het ontbreken van opvang. De SP vraagt het college dan ook of er plannen zijn voor
een inloopvoorziening GGZ danwel of het college bereid is om de mogelijkheden
daartoe te onderzoeken?
Onder het armoede- en schuldenbeleid wordt in 2017 een structurele regeling
ingevoerd voor chronisch zieken en gehandicapten. De SP juicht deze maatregel
toe.
Zou de wethouder een toelichting kunnen geven op deze regeling?
Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn.
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De heer Van Dijk (GroenLinks) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Bij de bespreking van de jaarrekening eerder dit jaar heeft GroenLinks
aandacht gevraagd voor het zelfstandig bestaansrecht van Rijswijk. Bij die
bespreking hebben we aangegeven dat het belangrijk is om te zorgen voor een
goed leef- en vestigingsklimaat. Voorzieningen maken een stad leefbaar en
aantrekkelijk en zijn daarvoor essentiële elementen. Bij die gelegenheid hebben we
aangeven dat investeren in voorzieningen, in het groen, in kunst en cultuur en in het
milieu absoluut noodzakelijk zijn. We hebben een oproep gedaan de historie van
Rijswijk te benadrukken en zichtbaar te maken, zowel in het oude als in het nieuwe
Rijswijk. Het Huis van de Stad is daarbij genoemd, het historische Sion en
winkelcentrum In de Bogaard. En we hebben aandacht gevraagd voor het
Wilhelminapark en voor biodiversiteit.
Het doet ons deugd te zien dat in de programmabegroting die nu is opgesteld aan
veel van die aspecten aandacht is besteed. Dat was hard nodig. We hebben een
flinke inhaalslag te maken als het gaat om bijvoorbeeld luchtkwaliteit en
duurzaamheid. We lopen op die punten achter bij veel andere gemeenten en achter
bij de ambities die we eerder in woord hebben beleden. Maar de inhaalslag is
ingezet en dat is mooi. Complimenten daarvoor aan het college. Ga zo door en
bovenal: doe er nog een schepje bovenop, want de achterstand is groot. Voor wat
betreft luchtkwaliteit bijvoorbeeld scoren we van alle Nederlandse gemeenten – op
Rotterdam na – het slechtst. Rotterdam is inmiddels flink aan de slag gegaan om
dat te verbeteren. Dat voorbeeld verdient navolging. Een goede bereikbaarheid van
onze stad is mooi, maar vervuilde lucht is zeer schadelijk voor de gezondheid.
Verbetering daarvan verdient aandacht en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de
ambities ten aanzien van het verbeteren van die luchtkwaliteit, afgaande op de
recente beantwoording van vragen van onze fractie, nog wel wat hoger kunnen, om
het voorzichtig uit te drukken. Nadere vragen en voorstellen van onze kant kunt u
de komende periode tegemoet zien.
Het stimuleren van duurzame mobiliteit door o.a. de aanleg van oplaadpunten is
een goede stap. De automobielindustrie lijkt na het dieselschandaal inmiddels een
flinke transitie in gang te zetten en de actieradius van elektrische auto's zal de
komende periode naar verwachting aanzienlijk verbeteren. Het is goed dat de
gemeente daarop inspeelt met de noodzakelijke voorzieningen, zoals die
oplaadpunten. Ik weet niet of ik de heer Braam helemaal goed heb begrepen, maar
het lijkt ons in ieder geval handig om die in de buurt van te parkeren auto's te
plaatsen. De stroom die uit die laadpunten komt, zal natuurlijk groen moeten zijn.
De gemeente heeft voor wat betreft de inkoop en beschikbaarstelling van stroom
uiteraard een voorbeeldfunctie. Om die reden dienen we, tezamen met de collega's
van de fractie Van der Horst, D66, SP, PvdA en Gemeentebelangen Rijswijk een
motie in.
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Met groene stroom en frisse lucht zijn we al een heel stuk op de goede weg, maar
het is ook in ander opzicht tijd voor een frisse wind. Dat betreft het bestuur van de
gemeente en de participatie daarin van bewoners. Het kwam eerder vanavond al
aan de orde. Tijdens voorgaande Algemene Beschouwingen hebben we opgemerkt
dat er veel politieke kleur is binnen gemeenten en soms verdeeldheid van partijen
die zich sterk willen profileren in een maatschappelijk veld dat assertief is en in veel
opzichten individualistisch. Daaraan was de waarschuwing gekoppeld dat dat
bestuurlijk verlammend kan werken. Dit probleem is wat ons betreft actueler dan
ooit en in de aanloop naar landelijke en gemeentelijke verkiezingsrondes is er geen
aanleiding om te veronderstellen dat daarin zomaar verandering komt.
In het kader van profilering zoek je als politieke partijen eerder naar wat je verdeeld
houdt dan wat je verbindt. Wellicht zoek en vergroot je tegenstellingen zonder dat
daartoe een noodzaak bestaat. Waar je met kleine concessies aan belangen van
anderen een veel groter draagvlak kunt creëren voor te nemen besluiten, is de
neiging om al te dogmatisch vast te houden aan eigen inzichten en vooral belangen
voortdurend aanwezig. Dat komt de kwaliteit van besluitvorming niet altijd ten
goede.
En dan is er nog de betrokken burger. Die is er niet alleen in het stemhokje om een
mandaat voor besluitvorming te verlenen voor een periode van vier jaren, maar hij
of zij is er tussentijds, op bewonersbijeenkomsten, als inspreker in forum of raad of
als ijverig schrijver van brieven of e-mails aan bestuursorganen. Dat willen we
dolgraag. Het staat in het coalitieakkoord en is in vrijwel alle
verkiezingsprogramma’s wel terug te vinden. Maar het is ook vaak lastig. Veel
burgers zijn betrokken, maar zien hun inbreng niet altijd terug in de discussies, laat
staan dat die inbreng leidt tot het door hen gewenste resultaat. Dat kan overigens
niet altijd en het geeft nogal eens aanleiding tot frustratie en verlies van geloof in de
politiek en de bestuurders.
Dat zou wat ons betreft anders kunnen. En dat zou ook anders moeten om te
voorkomen dat het politieke landschap verder polariseert en inwoners het gevoel
van grip op hun samenleving verder verliezen. Drie dingen kunnen daaraan in onze
visie op gemeentelijk niveau een belangrijke bijdrage leveren.
In de eerste plaats gaat het om een andere voorbereiding van de politieke
besluitvorming. Een voorbereiding van besluiten door een kleine commissie die is
samengesteld op basis van deskundigheid en interesse zal tot een meer apolitieke
voorbereiding leiden met minder polarisatie. Dat zal de kwaliteit van de
voorbereiding van de besluitvorming en de kwaliteit van de besluitvorming zelf ten
goede komen. De uiteindelijke afweging en besluitvorming blijven uiteraard politiek,
maar het verlammende effect van profilering in een te vroeg stadium zal minder
voorkomen.
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In de tweede plaats zal het noodzakelijk zijn om in het kader van de politieke
besluitvorming een kenbare belangenafweging te maken zodat betrokkenen te allen
tijde kunnen weten op welke wijze hun inbreng in de besluitvorming is betrokken en
waarom die inbreng wel of niet tot een standpunt of besluit heeft geleid bij de
betrokken bestuurder. Het is aan ons als bestuurders en politieke partijen om
duidelijk te maken welke keuzes we maken en waarom, en welke belangen daarbij
wel of niet doorslaggevend zijn.
In de derde plaats moet participatie niet zozeer worden georganiseerd in de
politieke arena, maar veel meer op het gebied van planvorming en realisatie binnen
wijken en straten. Dat gebeurt al op veel plekken en leidt tot meer betrokkenheid en
minder verlies aan vertrouwen.
Het lijkt ons goed om op korte termijn over deze kwesties te overleggen en te
beslissen. De evaluatie van het BOB-model is aanstaande. Wij zijn niet heel erg
gelukkig met de uitwerking van dat model en zien liever een ontwikkeling in de
richting zoals ik die zojuist heb aangegeven. We horen graag een eerste reactie van
de portefeuillehouder op dit punt.
Tot slot, voorzitter. GroenLinks kan instemmen met de aangeboden begroting, de
tweede halfjaarrapportage, de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven
MOTIE
Door de fracties van GroenLinks, Van der Horst, D66, de SP, Gemeentebelangen
Rijswijk en de Pvda wordt de volgende motie (M1) ingediend:
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2016,
constaterende dat:
- in het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 gemeenten hebben
afgesproken vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen;
- er in de Duurzaamheidsagenda 2020 veel aandacht is voor de transitie naar
duurzame energie door o.a. het aandeel duurzame energie van het totale
energieverbruik te verhogen;
- in het Meerjarenactieplan 2016-2018 - bestuurlijke opgave duurzaamheid de
ambitie wordt verwoord om het duurzaam handelen breed in de organisatie te
verankeren, ook gezien de voorbeeldfunctie die de gemeente op dat gebied heeft,
en de eigen inkoopcontracten en beleidsafwegingen komende jaren onder de loep
te nemen;
voorts constaterende dat:
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- de gemeente Rijswijk nog kolenstroom afneemt voor haar eigen
elektriciteitsgebruik;
- het contract met energieleverancier Engie (GDF Suez) tot 31 december 2017
loopt;
- in 2017 een evaluatie van de huidige aanbesteding plaatsvindt, waarin 100%
groene stroom een overweging is;
van mening zijnde dat:
- 100% groene stroom geen overweging maar een doelstelling zou moeten zijn;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- bij de evaluatie van de huidige aanbesteding in 2017 het huidige contract te
beëindigen en dus niet te verlengen;
- bij de volgende aanbesteding de levering van duurzaam opgewekte, 100% groene
stroom inclusief de bijbehorende garanties van oorsprong als voorwaarde op te
nemen;
- in deze aanbesteding voor de gemeente, indien juridisch mogelijk, ruimte te
behouden voor burgerinitiatieven die ook lokale duurzame groene stroom aan (een
deel van) de gemeente willen leveren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) spreekt de volgende
tekst uit:
Voorzitter, leden van de raad, college, toehoorders op de tribune en kijkers en
luisteraars thuis. Het afgelopen jaar is Rijswijk veelvuldig positief in het nieuws
geweest. We zijn hip en dynamisch. Door de ingezette activiteiten en
ontwikkelingen in RijswijkBuiten van met name het vorige college kunnen en willen
steeds meer mensen zich vestigen in Rijswijk. Rijswijk heeft dit jaar de 50.000ste
inwoner mogen begroeten. Rijswijk is de stad van de toekomst. Daar bedoel ik niet
mee dat Rijswijk als stad van de toekomst nu af is, integendeel. Ik bedoel dat we in
Rijswijk met de door de raad onlangs aangenomen Rijswijkse stadsvisie ver vooruit
kijken, durven te dromen en Rijswijk zichzelf als stad ontwikkeld met het oog op de
toekomst.
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Laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken aan eenieder die een bijdrage
geleverd heeft aan deze leesbare begroting. Uitvoering van deze begroting gebeurt
in het laatste hele jaar van deze collegeperiode. En voorzitter, ook illustreert de
voorliggende begroting opnieuw de goede en fundamentele hervormingen die dit
college doorgevoerd heeft. Geconstateerd moet worden dat de afgelopen periode
flink is geïnvesteerd in de stad. Daarnaast is de financiële positie van Rijswijk
verstevigd, terwijl de woonlasten in Rijswijk gelijk gebleven zijn. Ik zou willen
zeggen voorzitter: we zijn in Rijswijk goed bezig!
Toch stel ik een aantal vragen over en zet ik kanttekeningen bij deze begroting.
Allereerst op het punt van participatie. In de begroting geeft het college aan dat
burgers meer zelf moeten doen als het gaat om zorg en onderhoud van hun
leefomgeving. Mijn fractie is het hiermee eens, maar vindt het wel van belang dat
onze inwoners daarvoor de ruimte krijgen. Niet alleen gehoord en betrokken worden
bij planvorming, maar hun inbreng moet ook daadwerkelijk serieus worden
genomen. Met name geldt dit bij de vaststelling van een definitief plan of wijzigingen
in hun directe leefomgeving of buurt. Participatie is erbij horen, meedoen en met
name serieus genomen worden! Helaas voorzitter, heb ik de afgelopen periode van
de burgers regelmatig andere geluiden gehoord. Bij ruimtelijke
ontwikkelingsplannen moet de communicatie met betrokken burgers duidelijk
verbeterd worden. Wij, college en raad, zijn er nog steeds voor de burgers en niet
andersom! Ik hoor hierop graag een reactie vanuit het college.
Op het punt van verkeer en openbaar vervoer het volgende. Een van de
ambassadeurs van bereikbaar Haaglanden is onze wethouder Verkeer en Vervoer.
Dat brengt mijn fractie tot de volgende vragen. In RijswijkBuiten worden tot 2023
maximaal 4.200 woningen gerealiseerd. Inmiddels is de 320ste woning opgeleverd.
Zoals bekend, is er momenteel geen ov-verbinding met een halte bij de woonwijk
waar (toekomstige) bewoners kunnen opstappen. Op welke termijn is een openbaar
vervoersverbinding naar dit gebied te verwachten?
Met betrekking tot ontwikkelingen rond de herinrichting van de Beatrixlaan is
Rijswijk op regionaal niveau een overleg gestart om na de verkenningsfase te
komen tot afspraken voor de inrichting van het vervolgproces. Kunnen vanuit het
college mededelingen over de inrichting van het vervolgproces worden gedaan of
wanneer kan de raad mededelingen hierover verwachten?
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Het college heeft gekozen voor een feestelijke heropening van de volledig
aangepaste en heringerichte Haagweg. Is daarmee het gehele project Haagweg
afgesloten? Mijn fractie denkt van niet. In januari is door wethouder Van Hemert
toegezegd een ontbrekende wegmarkering op de Hoornbrug richting Centrum aan
te brengen. Hiermee zou een zeer gevaarlijke situatie worden opgelost. Omdat de
markering nu bijna een jaar na deze toezegging nog steeds niet is aangebracht, is
mijn vraag: hoelang moet deze zeer gevaarlijke situatie nog voortduren? Graag een
concreet antwoord.
Ook de afsluiting van de voetgangerstunnel onder de Haagweg is nog niet
gerealiseerd. Hoe staat het bovendien met de afronding van de
compensatieregeling voor de rond dit project gevestigde ondernemers? Ik ben
benieuwd naar uw reactie.
Voor de decentralisaties geldt dat dit college en deze raad hebben gezorgd voor
een zachte landing van zowel de implementatie als de uitvoering van al deze
regelingen in Rijswijk. Al eerder heb ik de hiervoor verantwoordelijk wethouder en
ambtenaren mijn complimenten gegeven. Voor de kwetsbare groepen in onze
samenleving vindt mijn fractie een goede uitvoering van het grootste belang. Het
zijn de mensen die voor hun zorg, jeugdzorg, of voor arbeidsdeelname afhankelijk
zijn van de overheid. Fractie van der Horst staat voor blijvend goede en
toegankelijke voorzieningen voor deze Rijswijkse burgers.
Bij een volwassen stad hoort dat we iedereen proberen te betrekken in en bij onze
stad. Dat kan door mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen. Daarbij
geeft de gemeente, wat mijn fractie betreft, het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door
het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Hoe staat het met de
doelstelling die de gemeente op dit punt zichzelf opgelegd heeft?
Mijn fractie vraagt nadrukkelijk aandacht voor de financiële positie van chronische
zieken en gehandicapten in Rijswijk. Na afschaffing van tal van landelijke financiële
regelingen is ook in Rijswijk de financiële positie van deze mensen nijpend
geworden. In veel gemeenten zie je dat er voor deze doelgroep een eenmalige
regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ontwikkeld is. Fractie
van der Horst pleit voor ontwikkeling en invoering van een dergelijke regeling in
Rijswijk. We zijn benieuwd naar een reactie hierop van het college.
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Landelijk blijkt dat van de mensen die gebruik maken van de Wmo 90% niet
zelfredzaam is en 40% niet kan terugvallen op anderen. De mate van
zelfredzaamheid heeft grote invloed op de inspanningen die we als gemeente
moeten verrichten. Passend helpen is geboden om te vermijden dat mensen
vereenzamen, zich minder verzorgen met mogelijk nadelige gezondheidsrisico's.
Het is sowieso zorgelijk dat veel mensen de eigen gezondheidsstatus als slechter
ervaren dan een aantal jaren geleden. In dit kader aan het college de vraag wat de
vergrijzing in de nabije toekomst gaat betekenen voor de Rijswijkse Wmozorgvraag?
Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Deels is het succesvol. Landelijk lezen
en horen we echter over klachten van overbelaste docenten maar ook van ouders.
Als raad hebben we op dit moment geen goed beeld waar we nu in Rijswijk staan
met het passend onderwijs. Fractie van der Horst ziet hierover graag op korte
termijn een rapportage. Kan ik op dit punt een toezegging van het college krijgen?
Mag ik het college herinneren aan een vorig jaar ingediende en door het college
overgenomen motie over het pontje Kereweer? Een broedende kip moet je niet
storen, maar over een voorstel voor de herinvoering van veerpont de Kereweer
wordt nu wel heel erg lang nagedacht. Is door het college een termijn noemen
waarbinnen de raad een daadwerkelijk voorstel tegemoet kan zien?
In mijn begrotingsbijdrage van vorig jaar vroeg ik naar de bestaande stedenbanden
met Beroun en Condega. Bj de beantwoording gaf U aan dat deze stedenbanden
beëindigd waren. Tevens deelde U mee dat Rijswijk het Hollandhuis in Beroun heeft
verlaten. Ik was dan ook werkelijk verbaasd om bij de beantwoording van mijn dit
jaar ingediende technische vragen te lezen dat deze stedenbanden nog niet
beëindigd zijn. Ik krijg graag een verklaring hiervoor. Tevens vraag ik wat het
college op dit punt het afgelopen jaar heeft ondernomen en hoe nu de Rijswijkse
relatie met deze steden is?
Voorzitter, ik rond af. Fractie van der Horst is tevreden over het gevoerde en
voorgenomen financieel beleid van dit college. Voor ons ligt een sluitende
meerjarenraming 2017-2020. In de komende jaren moet Rijswijk in staat zijn de
grote opgaven waar deze stad voor staat, het hoofd te bieden. Er zijn vol op kansen
en uitdagingen. Een goed voorbeeld daarvan is het voornemen vooruitlopend op
toekomstige wetgeving in de komende periode binnen gemeentelijke panden en in
scholen op basis van uitgevoerde inventarisaties preventief asbest te laten
verwijderen.
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Mijn fractie wil dat Rijswijk een dynamische stad is en blijft. Een stad, waar ruimte is
voor een grote diversiteit aan en voor alle bewoners en bedrijven. Burgers, college
en raad. Samen zijn en maken we Rijswijk, een Rijswijk waar we als raad in vrijheid
op een democratische manier en veelal met respect voor elkaar debatteren en van
mening kunnen en mogen verschillen als dat nodig is. Ik vind dan ook oprecht dat
we in Rijswijk op de goede weg zijn. Natuurlijk zijn er nog vraagstukken die als
gemeente beter en sneller opgelost kunnen en moeten worden. Onze steun heeft u
daarbij.
Fractie van der Horst ziet de Rijswijkse toekomst met vertrouwen tegemoet.
De vergadering wordt geschorst van 21.50 uur tot 22.10 uur.
Wethouder Dierdorp dankt de raad voor de steun uit de raad voor de begroting en
voor de ideeën die aan de hand zijn gedaan. Het college biedt wederom een
structureel sluitende meerjarenbegroting aan en is daar trots op, met gelijkblijvende
woonlasten voor de burger en met impulsen voor Rijswijk. Die impulsen worden
gegeven in De Bogaard en het Wilhelminapark, en met de aanpak van asbest in
maatschappelijk vastgoed en scholen. Er wordt in het jaar 2017 feitelijk minder
belasting geheven. De rioolbelasting stijgt, volgens het principe "de vervuiler
betaalt", maar die stijging is lager dan eerder noodzakelijk werd geacht. De
afvalstoffenheffing blijft gelijk en de ozb op woningen daalt met 7%. Dat is in
vogelvlucht de inhoud van de begroting.
Door de fracties van de SP, Gemeentebelangen Rijswijk en het CDA zijn vragen
gesteld over de overhead. De BBV heeft nieuwe voorschriften; er moeten nieuwe
paragrafen worden geschreven. Dit maakt de vergelijking met vorige jaren
moeilijker. In 2015 is een begrotingsscan gedaan en daaruit bleek dat de kosten in
Rijswijk gemiddeld zijn afgezet tegen vergelijkbare gemeenten. De salarissen liggen
iets onder het gemiddelde en daar is het college zeer tevreden over. Voor volgend
jaar zal aandacht besteed blijven worden aan de vergelijkbaarheid in de
presentatie. Vanwege de nieuwe voorschriften is de vergelijking met programma's
van vorig jaar echter lastig.
De fractie van Beter voor Rijswijk heeft gevraagd naar het subsidie- en
declaratieregister. Wethouder Dierdorp herhaalt de toezegging die zij bij het
kaderdebat heeft gedaan: het college zal kijken naar mogelijkheden van verbetering
zodat het volgend jaar mogelijk is om op doelen te vergelijken.
De fractie van de PvdA heeft voor de categorie vluchtelingenkinderen van twee tot
vier jaar verzocht om een specifiek programma. Er wordt gewerkt aan een
ontwikkelprogramma voor kinderen in Rijswijk van nul tot vier jaar. In dat kader
wordt gedacht aan Speelstart en aan het voorleesprogramma.
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Het punt van het passend onderwijs, opgebracht door mevrouw Van der Horst, is
geen directe bevoegdheid van de gemeente. De wethouder is evenwel bereid om in
gesprek met schoolbesturen een stand van zaken te inventariseren. Dat kan
vervolgens besproken worden met de woordvoerders onderwijs in de raad.
De meeste vragen in de raad betroffen Avalex. Het gaat goed met Avalex, er zijn
geen verliezen, maar het was wel een zwaar jaar met tegenvallers. Bij de
kaderdebatten heeft de raad gevraagd om betrokken te worden bij de gang van
zaken binnen Avalex. Dat is in het AB en DB kenbaar gemaakt. Het college is het
op dit punt ook eens met de raad. Een belangrijke tegenvaller bij Avalex is te
verklaren doordat de PMD direct aan de gemeenten wordt betaald terwijl Avalex de
kosten maakt. In die zin is er sprake van een verschuiving. Een andere belangrijke
tegenvaller (1 miljoen) is het gevolg van het opzeggen door een van de huurders
van het afvalbrengstation in Delft. Deze grote wijziging is transparant kenbaar
gemaakt met een begrotingswijziging die nu aan de raad voorligt. In de toekomst
komt er een nieuwe tarief- en kostenverdeling, een lastig proces.
De heer Mateman vraagt of het niet logisch zou zijn om de PMD in mindering te
brengen op de lasten die Rijswijk voor afvalstoffenverwijdering heeft, die de burger
moet betalen.
Wethouder Dierdorp geeft aan dat dat al gebeurde in 2016, en dat wordt voortgezet.
Er is gesproken over het direct laten uitbetalen van de PMD aan Avalex, maar een
aantal gemeenten was daar geen voorstander van. Met de nieuwe kostenverdeling
worden de daadwerkelijke kosten berekend en wordt er niet meer gewerkt met het
fixed fee dat afgesproken was om het bedrijf erbovenop te helpen. Voor een aantal
gemeenten zal dit nadelig werken. Ook daarom moet een en ander zorgvuldig
worden gedaan zodat zij het goed kunnen uitleggen aan gemeenteraden als zij
meer moeten gaan betalen. Rijswijk schommelt overigens rond het bedrag dat nu al
wordt betaald.
In reactie op de vraag van de SP over de kostendekkendheid van de leges
antwoordt de wethouder dat die onafhankelijk worden onderzocht en getoetst, per
titel. Daar zit een schommeling in, maar er wordt altijd gestreefd naar efficiency en
kostenbesparing. Er is niet één methodiek voor alle leges, omdat die heel
verschillend van aard zijn.
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Het zorgpunt van Onafhankelijk Rijswijk over het personeel wordt gedeeld door het
college. Rijswijk is begonnen met een andere manier van werken. Dat leidt altijd tot
onvrede en onrust. Ook in het kader van het vertrek van de gemeentesecretaris is
daar echt aandacht voor. Naar verwachting wordt binnenkort het proces van
plaatsing afgerond. Dan kan er ook snelheid worden geboden. Verder wordt ingezet
op het terugbrengen van met name kort verzuim door gesprekken te voeren met
medewerkers en faciliteiten aan te bieden. Ook zijn gesprekken gaande over een
nieuwe arbodienstverlener.
Gemeentebelangen Rijswijk heeft in relatie tot de wijziging van de organisatie
gevraagd naar de financiële opbrengsten. De andere manier van werken leidt tot
herplaatsing van personeel, wat gebeurt binnen de financiële en personele kaders
die de raad gesteld heeft. Het is evenwel mogelijk om daarover nader van
gedachten te wisselen. De voorwaarden in het generatiepact zijn ruim gesteld
omdat de gemiddelde leeftijd van het gemeentepersoneel hoog is: 49 jaar. Door de
ruimere voorwaarden is het mogelijk om ook de oudere medewerkers, die behoefte
hebben aan mogelijkheden om gezond en duurzaam inzetbaar te blijven, te
faciliteren. Daarmee ontstaat er ruimte voor jonge instroom en nieuw talent, en voor
de uitwisseling van kennis en ervaring tussen deze groepen.
Het college staat sympathiek tegenover motie M2 over groene stroom, die is
ingediend met GroenLinks als eerste ondertekenaar. Het college neemt die motie
over.
Wethouder Lugthart geeft aan dat het sociaal domein in Rijswijk dynamisch is. Er is
op dit terrein een cultuurverandering gaande, hetgeen onlangs bleek bij een bezoek
aan het Rijswijks werkcentrum. Twee jaar eerder is gesteld dat de transformatie van
het sociaal domein lang zou duren en niet van de ene op de andere dag bereikt zou
kunnen worden. Wel is in alle facetten verandering gaande, van ondernemers die
mensen een kans geven op de arbeidsmarkt tot zorgpartijen die met
welzijnspartijen samenwerken en tot nieuwe vormen van wonen en zorg komen.
Inmiddels zijn in Rijswijk flatcoaches geïntroduceerd, een innovatie op het gebied
van wonen en zorg. Er wordt veel verwacht van mantelzorgers, informele zorg, en
dat schept de verplichting om ondersteuning te bieden waar dat mogelijk is. Ook die
is op een andere wijze georganiseerd. Inmiddels zijn er vier consulenten mantelzorg
en is er een steunpunt. Vorig jaar waren er nog 800 mantelzorgers, per 1 juli zijn het
er 1.600. In Happy Fit worden ggd, fysiotherapie, diëtetiek, Florence en sportclubs
met elkaar verbonden, een heel nieuwe aanpak ten aanzien van het bevorderen
van een gezonde leefstijl. Wat de wijkteams betreft, wordt gekeken naar goede
voorbeelden in andere gemeenten. Er is een werkplaats sociaal wijkteam opgericht,
samen met de Haagse Hogeschool, waarbij praktijk en theorie bij elkaar komen. De
verwachting is daarvan veel te kunnen leren in de toekomst.
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Ondanks de vorderingen blijven sommige punten lastig, waaronder de toename van
verwarde personen. Voor hen dient een oplossing te worden gezocht. Daarbij is te
denken aan een meldpunt voor verwarde mensen. De discussie over de locatie
daarvan is echter lastig. De noodzaak van een dergelijk meldpunt wordt erkend
maar niemand wil het in de buurt hebben. Het college komt volgend jaar met een
voorstel naar de raad.
Chronisch zieken kunnen in de afgelopen tijd geconfronteerd zijn met een forse
stijging van kosten. In 2016 komt er nog een Regeling tegemoetkoming zorgkosten
voor chronisch zieken en gehandicapten, aan de hand waarvan een bijdrage van
ongeveer €300 worden uitgekeerd. Die kan begin 2017 worden aangevraagd.
De fracties van Beter voor Rijswijk en de PvdA hebben het onderwerp van het
hospice aan de orde gesteld. Het college waardeert deze instelling en de
vrijwilligers die zich daar inzetten. Het hospice wordt ook echt gebruikt door
Rijswijkers. Een gemeentelijke subsidie is echter niet de enige manier om een
hospice te ondersteunen. Zo organiseerde het hospice al eerder een diner om geld
in te zamelen, waarheen de gemeente gasten naartoe heeft genomen, die op hun
beurt een financiële bijdrage leverden.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) vraagt het college specifiek om een financiële bijdrage
van de gemeente Rijswijk. Zij is voornemens om daarover een motie in te dienen.
Staat het college daar sympathiek tegenover?
Wethouder Lugthart geeft aan dat eventuele structurele financiering allereerst uit
hoofde van de Wet langdurige zorg zou moeten komen. De uitvoering daarvan ligt
in handen van de zorgverzekering.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (fractie Van der Horst) meent dat het niet stopt
met het financieren van deze hospice. Dan zou Rijswijk immers ook hospices in
Westland en Den Haag moeten subsidiëren, want daar gaan ook Rijswijkers
naartoe. Dat is wel zo eerlijk.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) benadrukt dat dit hospice er is op initiatief van
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het gaat niet om alle hospicemogelijkheden in
de omgeving. Zij vindt een waarderingssubsidie op zijn plaats omdat daarmee de
betrokkenheid van de gemeente wordt benadrukt.
Wethouder Lugthart geeft aan dat het college het hospice een warm hart toedraagt.
De vraag is of eventuele subsidie incidenteel of structureel van aard zou moeten
zijn. Als het hospice in het kader van de subsidieverordening een structurele
subsidie zou krijgen, zou aan alle hospices in de omgeving hetzelfde bedrag
moeten worden betaald.
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Mevrouw Batenburg (Beter voor Rijswijk) stelt voor om dit punt aan de orde te
stellen in het kader van het subsidieregister. De discussie daarover kan begin 2017
wordt gevoerd, waarbij zowel het hospice als andere instellingen worden
besproken.
De heer Schutte (SP) vraagt of het hospice überhaupt ondersteuning nodig heeft.
Wethouder Lugthart geeft aan dat het voor een dergelijke instelling altijd goed is om
meer budget te hebben. De begroting van het hospice komt evenwel rond zonder
structurele bijdrage van Rijswijk.
De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk heeft het punt van de blijverslening aan
de orde gesteld. Er zijn in Rijswijk echter Wmo-voorzieningen waarmee hetzelfde
doel wordt bereikt: aanpassingen aan woningen. De introductie van een
blijverslening zou het nodig maken om die voorzieningen opnieuw te bekijken.
Eerder is gevraagd door de fractie Van der Horst in hoeverre een beroep wordt
gedaan op die voorzieningen, neergelegd in artikel 42. Dat is nagegaan en er blijkt
geen behoefte te zijn aan een blijverslening.
Mevrouw Sonneveldt-van den Boogaard (Gemeentebelangen Rijswijk) geeft aan
dat een brief is ontvangen van de voorzitter van de Carillon over de blijverslening.
Daar is wel degelijk behoefte aan.
Wethouder Lugthart zegt toe om er nogmaals naar te kijken en daarop terug te
kijken.
In reactie op vragen van de VVD en Beter voor Rijswijk geeft de wethouder aan dat
het regelvrij budget is ingevoerd. Per 1 januari wordt dat via het sociaal fonds
ingezet. Er worden vergaande gesprekken gevoerd met initiatiefnemers. De
evaluatie zal halverwege het jaar, in 2017, beschikbaar zijn.
De VVD heeft tevens gevraagd naar de korting op uitkeringen en sancties voor
mensen die een beroep doen op de bijstand. Uit de cijfers blijkt op zich echter
onvoldoende. Daarom pleit de wethouder ervoor om dit punt te betrekken bij de
indicatorensessie van het sociaal domein. Daarbij kan dan ook het verhaal achter
de cijfers worden verteld.
De fractie van D66 heeft gevraagd naar de Wmo-voorzieningen: krijgen mensen de
zorg die zij zouden moeten krijgen? Is het mogelijk dat mensen van zorg afzien
vanwege de hoge eigen bijdrage? Dat laatste is niet bekend. De eigen bijdrage is
wel inkomensafhankelijk. In Rijswijk is de cliënt centraal gesteld in de zorg, niet het
budget. Gebleken is echter dat het benodigde budget lager is dan door het Rijk is
ingeschat.
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De PvdA heeft gevraagd naar het omzetten van de pilots naar effectief beleid. De
wethouder draait dat om: door het effectieve beleid, zijn succesvolle pilots afgerond.
Een voorbeeld daarvan is KANS. Met het vaststellen van de kadernota Werk zijn
bedrijven gevraagd om op een andere manier mensen naar de arbeidsmarkt te
begeleiden. Dat is een effect van het beleid dat is ingezet.
Het signaal van het CDA over het AZC is duidelijk en zal worden meegenomen in
de wekelijkse gesprekken met het AZC. Over de noodzaak van het AZC, zoals aan
de orde gesteld door Onafhankelijk Rijswijk, is altijd een discussie te voeren.
Momenteel maken in elk geval ongeveer 400 mensen gebruik van het AZC.
De heer Jense (Onafhankelijk Rijswijk) betwijfelt niet de noodzaak van het AZC in
de regio. Rijswijk ging echter heel snel akkoord met de komst van 400 asielzoekers
terwijl andere gemeenten in de regio, die niet snel tot een besluit kwamen,
uiteindelijk geen asielzoekers hebben hoeven opvangen. Het had anders gekund.
Wethouder Lugthart merkt op dat als geen enkele gemeente opvang had geboden,
er een heel ander probleem was geweest.
In relatie tot de baanafspraak merkt de wethouder op dat met proefplaatsing twee
mensen in vaste dienst zijn genomen. Zij werken op dit moment echt bij de
gemeente zelf. De verwachting is dat de twintig wordt gehaald.
De wethouder merkt ten slotte op in reactie op vragen hierover dat hij verwacht dat
de Wmo-kosten zullen stijgen in verband met de vergrijzing in Rijswijk.
Wethouder Van der Meij gaat in op opmerkingen die gemaakt zijn namens
Gemeentebelangen Rijswijk en Beter voor Rijswijk over de rommel in de openbare
ruimte. Hij vindt dat de burgers van Rijswijk hierin zelf een belangrijke rol spelen.
Vuilnis wordt verkeerd aangeboden en grofvuil wordt soms zomaar op straat gezet.
De wethouder heeft bij Avalex gepleit voor het extra ophalen van grofvuil. Daarvoor
wordt capaciteit ingepland.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (fractie Van der Horst) geeft aan dat
voorbijgangers soms gewoon afval gooien in groenbakken die langs de weg staan.
Verkeerd aangeboden afval is dus niet altijd te wijten aan de bewoners.
Wethouder Van der Meij geeft toe dat dat het lastige is: er is niet bij elke container
een inspecteur neer te zetten. Via de Algemene Neschouwingen doet hij een
beroep op alle Rijswijkse inwoners om de openbare ruimte schoon te houden.
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Klachten over de openbare verlichting zijn al een tijd geleden neergelegd bij de
beheerder daarvan. Het heeft lang geduurd, maar het aantal klachten daalt
inmiddels. Daarmee is het punt echter niet afgehandeld. Overigens is defecte
openbare verlichting niet altijd op te lossen met het vervangen van een lamp. Soms
is de bekabeling in de grond niet meer in orde. De buurtpreventieteams spelen een
belangrijke rol in het aanwijzen van kapotte verlichting.
Aanstootgevende graffiti wordt op basis van meldingen verwijderd, evenals
reguliere graffiti op gemeentelijke objecten. Onlangs is met Stedin, de beheerder
van objecten als elektriciteitshuisjes en -kastjes, na jarenlange discussie
overeenstemming bereikt over het verwijderen van graffiti: Stedin neemt dit op zich.
Vanwege de achterstand in het schoonmaken, worden die objecten gefaseerd
aangepakt.
In het collegewerkprogramma staat dat in samenwerkingsverbanden wordt bekeken
in hoeverre mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet
ten behoeve van de openbare ruimte. Mede op initiatief van het CDA is met de
winkeliers in De Bogaard afgesproken dat een aantal medewerkers van Middin
wordt ingezet om de openbare ruimte daar schoner te houden. Op die manier wordt
een stap in de goede richting gezet.
De verkoop van de woningen in RijswijkBuiten verloopt voortvarend. Er is sprake
van een hausse in de woningmarkt als gevolg van de lage hypotheekrente.
Tegelijkertijd is het operationeel aanbod van nieuwbouwwoningen in de regio laag.
RijswijkBuiten profiteert daarvan. De wethouder reageert op vragen van de heer
Mateman dat in de begroting geen voorziening is getroffen voor RijswijkBuiten. Het
college heeft zich kwetsbaar gemaakt door het risicomanagement te verbreden
door integraler naar het project te kijken. RijswijkBuiten is meer dan een
woningbouwlocatie; het is een nieuwe woonwijk met nieuwe functies zoals scholen,
bedrijventerreinen en een spoorverdubbeling. In dat verband kijkt het collega
integraal naar het risicomanagement en heeft het college besloten een deel van het
weerstandsvermogen te betrekken bij het risicomanagement van RijswijkBuiten. Er
is niets afgeboekt; er is nog steeds sprake van een sluitende grondexploitatie.
De heer Mateman (CDA) wijst op pagina 28 van de begroting waar staat dat 8,6
miljoen euro op de een of andere wijze toegeboekt is en 5,1 miljoen euro is
geoormerkt. De tekst op die pagina is misleidend.
Wethouder Van der Meij merkt op dat in de grondexploitatie van RijswijkBuiten een
post Onvoorzien zit. Die maakt onderdeel uit van de risicobuffer en zit sowieso in
het project. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen is een stuk geadresseerd
voor Rijswijkbuiten. Een reservering bij de bepaling van het weerstandsvermogen is
niet hetzelfde als een voorziening. Een voorziening betekent een afboeking en die
is absoluut niet aan de orde in RijswijkBuiten.
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De koppeling die is gemaakt tussen De Schoffel en het realiseren van een
halteplaats kan niet op steun van het college rekenen. Het college kijkt naar
RijswijkBuiten als integrale opgave en is niet voornemens om dossiers tegen elkaar
uit te wisselen. De stedenbouwkundige uitwerking van 't Haantje is inmiddels zo ver
dat de halte daarin gerealiseerd is. Door het programmabureau Hoogfrequent spoor
die zich bezighoudt met de viersporigheid is aangegeven dat er voldoende ruimte is
om een eventuele halteplaats in de toekomst mogelijk te maken. Daarmee is aan
alle condities voldaan.
Gemeentebelangen Rijswijk vraagt het college om ervoor te zorgen dat Rijswijkers
in Rijswijk kunnen blijven. Dat is alleen mogelijk met een aantrekkelijk woonproduct.
RijswijkBuiten is zo'n aantrekkelijk woonproduct, dat voor een behoorlijke
doorstroming zorgt; ongeveer een derde van de woningen wordt bezet door
Rijswijkers die een woning achterlaten in Rijswijk. Dat is vaak een sociale
huurwoning, maar dat kan ook een gewone woning zijn. Ook komt een aantal
voormalige Rijswijkers terug naar Rijswijk vanwege het woonproduct dat
RijswijkBuiten aanbiedt.
De wethouder onderschrijft de suggestie van Onafhankelijk Rijswijk voor een
benen-op-tafeloverleg over het beleid van afvalinzameling. Rijswijk heeft niet
ingestemd met de introductie van omgekeerd inzamelen. Er zijn twee proeven
gedaan met de wijk Leeuwendaal en Sion en de uitkomsten daarvan worden
binnenkort met de bewoners besproken. Ook de raad ontvangt binnenkort een
raadsinformatiebrief erover.
Over de HTM en Vrijenban leven bij het college ook vragen. Het college gaat
binnenkort in gesprek met bewoners over hun zorgen en ideeën voor een groene
inrichting. Ook wordt binnenkort overlegd met HTM over de planvorming.
De wethouder begrijpt de zorgen van mevrouw Van der Horst over de ruimtelijke
ordening. Op het gebied van ruimtelijke ordening is er een continue
belangenafweging van individuele bewoners, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en gemeenten. Daarbij moet steeds weer een goede balans gezocht
worden. Het college staat ook open voor suggesties uit de raad op dit punt.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) vindt het vreemd dat de
wethouder vraagt om suggesties. Zij zegt immers al jaren: eerst praten met de
bewoners en dan pas plannen maken. Het is jammer dat het daarmee al een paar
keer mis is gegaan. Transparantie en burgerparticipatie zijn van groot belang.
Bewoners denken vaak positief mee, maar voelen zich vervolgens tekortgedaan.
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Wethouder Van der Meij benadrukt dat het onmogelijk is om het iedereen naar de
zin te maken op het gebied van de ruimtelijke ordening. Belangen worden tegen
elkaar afgewogen en daarin moet een balans worden gevonden.
Wethouder Van Hemert gaat allereerst in op de vragen van Gemeentebelangen
Rijswijk over de sporthal in RijswijkBuiten. Daarover zal een raadsvoorstel worden
gedaan. Er wordt momenteel gedacht over het opzetten daarvan op de
Stanislaslocatie. Het voornemen is om de sporthal daar in 2018 te realiseren.
Het is zeker niet de bedoeling om de hele Plaspoelpolder te transformeren naar
woongebied. Het belastingkantoor, ook wel "de generaal" genoemd, staat op een
mooie locatie en het ligt daarom voor de hand om die om te bouwen. Het gebouw
op de HBG-locatie wordt gesloopt dus die kantoorlocatie gaat ook verloren. Dit wil
echter niet zeggen dat elke kantoorlocatie in de Plaspoelpolder een
woonbestemming gaat krijgen.
Een voorstel over het pontje komt begin 2017 naar de raad.
Aan het acquisitieplan wordt gewerkt. Daarbij is niet alleen de economie aan de
orde, maar ook andere zaken zoals de transformatie van de Plaspoelpolder. Ook
daarover moet een besluit worden genomen. Dat staat gepland voor februari.
Aansluitend daarop zal het acquisitieplan verschijnen.
Het college deelt de zorgen van de heer Braam over De Bogaard en de leegstand
van winkels. Primair dienen de eigenaren van de panden zelf keihard te werken aan
de verhuur daarvan. Het college heeft ook vaak partijen aangedragen als mogelijke
huurder. Als de eigenaren daar niet uitkomen of de winkelorganisatie er geen
behoefte aan heeft om zich te vestigen in De Bogaard, dan houdt het echter op.
Wat dat betreft ondervindt De Bogaard concurrentie van de grote stad Den Haag.
Het college blijft echter werken aan het aantrekken van bedrijven.
De wethouder heeft goede nota genomen van de woorden van de inspreker, de
voorzitter van Stichting de Hoekpolder. Die noemde echter niet alle data waarop
gesprekken zijn gevoerd. De stichting draagt de huurpenningen af aan de
gemeente. In augustus en op 6 en 13 september 2016 zijn er gesprekken geweest
met de stichting. Ook heeft telefonisch contact plaatsgevonden en is er een voorstel
gedaan. Er wordt dus echt gewerkt aan het oplossen van het probleem.
De heer Jense (Onafhankelijk Rijswijk) vraagt waarom de inspreker dan een heel
ander verhaal heeft gehouden. Is er een serieus overleg gaande dat moet
uitmonden in een oplossing of wordt er af en toe een telefoontje gepleegd?
Overigens zijn op 29 april en op 11 augustus 2016 vragen hierover beantwoord. Die
antwoorden zijn in het licht van de huidige situatie beschamend.
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Wethouder Van Hemert herhaalt dat er op de door hem genoemde data overleg is
gevoerd. Daarnaast is er mailcontact en telefonisch contact geweest. De stichting is
ook op bezoek geweest en heeft zelfs zeer kortgeleden nog gesproken met de
wethouder. Er wordt een sportnota voorbereid voor de komende periode. De start
daarvan vond plaats op 7 november en daarbij was de stichting ook aanwezig.
Centrale vragen waren: waar willen wij naartoe en waar zitten de knelpunten? Die
sportnota komt uiteraard naar de raad.
Laadpalen voor elektronische auto's moeten enigszins in de buurt van woningen
staan. Snellaadpalen kunnen wel centraal worden geplaatst. Er wordt gekeken of
die in de Plaspoelpolder of De Bogaard kunnen worden gerealiseerd zodat auto's in
een kwartier zijn opgeladen.
In de Roadmap Next Economy is Rijswijk een van de 23 gemeenten. Het hele
pakket is naar Brussel gestuurd voor een subsidieaanvraag. Rijswijk zet in dat
kader stevig in op zaken als bereikbaarheid en duurzaamheid. Een en ander staat
of valt met het financiële plaatje.
In RijswijkBuiten is dringend behoefte aan een ov-verbinding. Daaraan zijn echter
kosten verbonden. Rijswijk vraagt in bijna elke vergadering van de Metropoolregio
aandacht voor RijswijkBuiten. In dat gremium moet een antwoord komen op de ovvraag. Met de aanleg van vier sporen op die locatie is er een mogelijkheid van een
lightrailverbinding gelijk aan de lijnen die naar Zoetermeer gaan. Dat zou een goede
ontwikkeling zijn.
Op ambtelijk niveau zijn gesprekken gaande over het plaatsen van LED-borden
langs de rand van de stad met informatie over evenementen in Rijswijk.
In reactie op vragen van mevrouw Van der Horst geeft de wethouder aan dat er
negen aanvragen zijn gedaan voor gebruik van de compensatieregeling. Dat is
uitbesteed aan een stichting. Naar verwachting zal rond de jaarwisseling een
uitspraak worden gedaan, waarna de aanvragers daarover bericht worden.
De heer Sterk (VVD) vraagt of de wethouder heeft toegezegd dat er LED-borden
worden geplaatst.
Wethouder Van Hemert geeft aan dat als overeenstemming wordt bereikt met een
leverancier, die borden worden geplaatst.
Het is de wethouder niet bekend dat het gevaarlijk is rond de Hoornbrug. Daarvan
zijn geen meldingen bekend.
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Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) beschrijft een ongeval
van een motorrijder die tegen de rand is opgereden. Dat had een fors ongeluk
kunnen zijn als er auto's achter hadden gereden.
Wethouder Van Hemert merkt op dat er na dat ongeval maatregelen zijn genomen.
Er zijn relingen en pijlen geplaatst. Er zal worden bekeken of er nog reflectieogen
geplaatst moeten worden. Dan is er alles aan gedaan wat noodzakelijk is.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) herinnert de wethouder
aan hun gesprek in januari en aan haar melding in een forumvergadering. Toen
heeft de wethouder gezegd dat het bij de afwerking van de Haagweg zou worden
meegenomen en dat er een kleurschakering zou worden aangebracht. Nu zegt de
wethouder echter dat hij gaat kijken of het noodzakelijk is. Heeft hij de plek dan nog
niet bezocht?
De heer Fischer (Gemeentebelangen Rijswijk) stelt nadere vragen over de
compensatieregeling. In de beantwoording van vragen heeft de wethouder eerder
aangegeven dat de aanvragen voor het einde van het jaar zouden zijn afgehandeld.
Welke verwachting schept hij nu bij de burgers?
Wethouder Van Hemert herhaalt dat na de opmerkingen van mevrouw Van der
Horst-Van Roon maatregelen zijn genomen op de Hoornbrug. Er wordt gekeken of
er nog meer maatregelen nodig zijn. Voor zover bekend is dat echter niet
noodzakelijk.
De aanvragen worden voor de jaarwisseling afgehandeld.
Wethouder Borsboom constateert dat bijna alle fracties hebben gesproken over
participatie. De gemeente heeft een behoorlijke start gemaakt door vanaf het begin
de uitgangspunten vast te stellen voor het leveren van een eigen bijdrage. Wel
moest duidelijk worden gemaakt dat participatie niet altijd betekent dat men gelijk
krijgt in een traject. Communicatie over waar en wanneer ideeën worden
meegenomen en wanneer niet is daarbij de basis voor vertrouwen en voor
meedenken over het beleid. Inmiddels heeft participatie in alle portefeuilles een plek
gekregen.
De heer Mateman is op het punt van de participatie getriggerd door wat de
inspreker de heer Van Overbeek heeft gezegd. Zijn opmerkingen waren ook gericht
aan het college. Wat is de reactie van de wethouder op diens bijdrage?
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Wethouder Borsboom vindt het noodzakelijk om de ideeën van de heer Van
Overbeek over onder meer het participatieproces beter vorm te geven. Die gaan
voor een groot deel over bestuurlijke besluitvorming. De gemeenteraad heeft daar
ook een rol in te vervullen, evenals inwoners, die voorstellen kunnen doen. Het
college staat ervoor open en heeft dat ook gezegd tegen de heer Van Overbeek.
Zo'n proces van verandering kost echter ook gewoon tijd.
Het tweede deel van participatie betreft initiatieven in de samenleving. Dat gaat
verder dan alleen een mening formuleren. De ontwikkeling van Hofrust is echt een
initiatief van de inwoners. Als experiment is de stichting gevraagd om met een plan
te komen voor de inrichting en het beheer van het park. Er is een financiële bijdrage
gedaan en de stichting is verantwoordelijk gemaakt voor het werven van extra
gelden voor de inrichting. Onlangs is kenbaar gemaakt dat dat gelukt is, waarmee
er extra mogelijkheden zijn voor een fontein. Voor Cromvliet is een gelijksoortige
ontwikkeling gaande. Deze voorbeelden zijn tekenend voor de doe-democratie,
waarin het groen de voorloper is in het participatietraject.
In het groen ontwikkelingsprogramma is gekozen voor kleinschalige initiatieven, met
weinig tot bijna geen bemoeienis van de gemeente. Daarnaast zijn er grotere
initiatieven die ingewikkelder zijn omdat ze buren en andere belanghebbenden
aangaan en raken aan gemeentelijke regels. Zonder regels te omzeilen, wordt
gekeken hoe er zoveel mogelijk van die initiatieven van de grond kunnen komen.
Ten slotte zijn er de grotere initiatieven die veel mensen raken. Daar is de
gemeente voluit bij betrekken, zeker als het om openbaar gebied gaat. In het traject
van de Stadsvisie wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat inwoners elkaar kunnen
vinden in de initiatieven. De gemeente moet de communicatie daarover faciliteren.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) vindt het goed als
inwoners het beheer en het onderhoud van een park op zich nemen. Kunnen die
inwoners eens concreet in het zonnetje worden gezet?
Wethouder Borsboom kan zich vinden in dat voorstel.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) vraagt welke concrete actie de wethouder
daaraan verbindt.
Wethouder Borsboom zegt toe dat zij een beloning krijgen.
De afspraken die gemaakt zijn met welzijnsorganisaties worden gewoon
nagekomen. Een bespreking van het welzijnswerk in het voorjaar van 2017, zoals
voorgesteld door Gemeentebelangen Rijswijk, vindt de wethouder niet noodzakelijk.
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Op het punt van het jongerenwerk zijn er veel initiatieven gaande, van sport tot
internationale uitzendingen. In het onderwijs is ingezet op schoolmaatschappelijk
werk. Er is een kinderrechtenprogramma ingesteld aan de hand waarvan jongeren
kunnen meepraten. In een evaluatieonderzoek met de JGZ zijn ook allerlei
afspraken gemaakt. De jongeren staan dus centraal in allerlei nieuwe
ontwikkelingen, ook op het CJG.
In relatie tot het Cultuurvisietraject is er inmiddels een kwartiermaker aangesteld.
Ook dat is een initiatief dat bijna zonder gemeentebemoeienis tot stand is gekomen.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de G4. Over een aantal maanden komt
de opdrachtformulering voor de transitiefase naar de raad.
In het strategisch vastgoedbeleid is aandacht voor de buurthuisfuncties. Op het
gebied van milieu- en luchtverontreiniging ligt nog wel een opgave. Daarin heeft
echter iedereen een zekere verantwoordelijkheid.
De voorzitter gaat in op de vragen die hem gesteld zijn. De fractie Van der Horst
heeft vragen gesteld over de stedenbanden. In de praktijk zijn die beëindigd. Er
vinden geen uitwisselingsactiviteiten meer plaats en er zijn geen financiële
verplichtingen meer. Formeel moet de raad echter nog een besluit nemen over de
beëindiging van de stedenbanden. Dat voorstel moet nog voorgelegd worden.
De PvdA heeft getwitterd dat internationale zaken geen prioriteit zijn van het
college. Vanuit het college is gezegd dat het om een capaciteitsvraagstuk ging:
omdat de capaciteit voor dit beleidsonderdeel te gering is, heeft het op dit moment
geen prioriteit gekregen. Er wordt echter wel degelijk aandacht besteed aan
internationale contacten.
Het college zou de dienstverlening graag verbeteren. Er is een nieuwe
gemeentelijke website waarop veel producten digitaal kunnen worden aangevraagd.
Dat vraagt echter wel om een investering en om voorzichtigheid. In de begroting is
voorzichtig uitgegaan van het jaar 2019, maar zo mogelijk wordt een en ander
eerder gedaan. Begin 2017 komt de nota publieke dienstverlening naar de raad.
Daaraan wordt nog een uitvoeringsagenda toegevoegd, waarna er met de raad
gesproken wordt over een ambitieniveau inclusief de financiële middelen die
daaraan verbonden worden.
In het kader van het strategisch veiligheidsbeleid zal nader ingegaan worden op het
onderwerp veiligheid. Met de analyse van het veiligheidsbeleid zal ook duidelijk
worden welke ruimte de raad heeft om keuzes te maken voor maatregelen en
middelen.
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Van de fractie van GroenLinks kwamen drie suggesties voor de betrokkenheid van
burgers, gerelateerd aan het BOB-model. Deze zullen ambtelijk worden opgepakt
zodat daaraan inhoud en vorm kan worden gegeven. Dat hangt samen met het
verhaal van de participatie van wethouder Borsboom.
De vergadering wordt geschorst van 22.20 uur tot 22.40 uur.
De heer Fischer (Gemeentebelangen Rijswijk) dankt het college voor de
beantwoording en vraagt in relatie tot het personeelsbeleid van de gemeente
Rijswijk of het klopt dat zowel de reorganisatie als het generatiepact geen extra
geld gaat kosten.
Gemeentebelangen Rijswijk vindt het belangrijk dat Rijswijkers in Rijswijk kunnen
blijven wonen. Is het mogelijk om daarop invloed uit te oefenen door Rijswijkers
voorrang te laten krijgen bij het toewijzen van vrijkomende sociale huurwoningen?
Dat zou zeker moeten gelden voor woningen die vrijkomen door doorstroming naar
RijswijkBuiten.
De wethouder Sport heeft aangekondigd met een voorstel te komen voor een
sporthal in 2018. Had daarover niet al een kaderstellend debat in de raad kunnen
worden gehouden? Moet er bijvoorbeeld een volleybalveld komen dat geschikt is
voor nationale wedstrijden of ook voor internationale wedstrijden? Dergelijke kaders
moeten door de raad gesteld worden, bij voorkeur op heel korte termijn.
Met SWR zijn weliswaar afspraken gemaakt, maar de uitvoering en invulling
daarvan verlopen niet goed. Ouderen worden betutteld, zeker op de locatie van het
oude raadhuis. Er zit geen ratio in het beleid. Is de wethouder bereid om daarover
in gesprek te gaan met de raad?
De berichten over VV de Hoekpolder spreken elkaar tegen. Is het mogelijk om
hierover in een forumvergadering te spreken, met de daarbij behorende stukken?
Daarin kunnen we richtinggevende uitspraken doen tegen de wethouder over hoe
deze zaak moet worden opgelost.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) gaat in op het azc in Rijswijk. Tot nu toe gaat
het daar goed en zijn er geen vervelende incidenten geweest. Het blijft echter raar
dat Rijswijk als enige gemeente in de regio een azc heeft gerealiseerd.
Enerzijds worden zonder overleg rotondes geïntroduceerd in het stadsbeeld,
anderzijds wordt een rotonde aan de Huis te Landelaan opeens weggehaald. Ook is
een skatepark verdwenen. Het college is daar niet op ingegaan. Het kunstwerk aan
de Rembrandtkade staat er slecht bij. Het zou mooi zijn als dat geadopteerd werd
door vrijwilligers, bijvoorbeeld een scoutingvereniging. Vooralsnog is het onderhoud
echter de verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging.
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De ingangen van het station Rijswijk worden ontsierd door graffiti. Kan overlegd
worden met de NS over het opruimen daarvan?
Kan het college ingaan op de suggestie van twee uur gratis parkeren?
De heer Braam kan zich vinden in de woorden van wethouder Van Hemert over de
laadpalen. Hij verzoekt het college wel om geen palen met langzame
laadmogelijkheid meer te plaatsen, alleen nog snelle laadmogelijkheden op
plaatsen waar dat handig is: bij een benzinestation, de Schilp en winkelcentra, op
een plek waar bewoners daar zo min mogelijk last van hebben.
De antwoorden op de vragen over Avalex zijn niet volledig bevredigend. Het is
verbazingwekkend dat bij de verkoop van het bedrijfsonderdeel de te verwachten
tegenvaller van 2 miljoen niet direct duidelijk is geworden. Verder wordt de beloofde
verlaging van de tarieven niet doorgevoerd. Dat is jammer.
Het is goed dat er aan dierenwelzijn wordt gewerkt. De nota kan in 2017 tegemoet
worden gezien.
De heer Braam vraagt het college dringend om de herijking van subsidies in 2017 te
laten plaatsvinden in plaats van in 2018. Het is wat al te gemakkelijk om dat over de
verkiezingen heen te tillen.
In relatie tot het armoedebeleid wijst de heer Braam op het
Jongerenperspectieffonds van Den Haag. Dat is een mooi systeem dat ook in
Rijswijk zou kunnen worden ingevoerd.
Bijna 70% van de Rijswijkers zal volgend jaar te maken krijgen met hogere
woonlasten. De woningbouwverenigingen profiteren van de verschuiving van de
lasten. Beter voor Rijswijk kan zich daar niet in vinden.
De heer Dolmans (D66) dankt het college voor de beantwoording van de vragen. Hij
gaat nog in op de economie en het acquisitieplan. Het is te begrijpen dat de
organisatie gebonden is aan de beschikbare capaciteit. Bij de vorige
begrotingsbehandeling is echter toegezegd dat het acquisitieplan voor de zomer
van 2016 naar de raad zou komen. Nu wordt echter ingezet op maart 2017. Dat is
teleurstellend; er is veel tijd verloren, waarmee mensen kansen op een baan zijn
misgelopen. Is de wethouder bereid om aan het acquisitieplan prioriteit te geven?
De heer Dolmans complimenteert wethouder Borsboom met de lopende initiatieven.
Het is begrijpelijk dat het tijd kost om de cultuur en houding binnen een organisatie
te veranderen. In dit verband zou in de raad nader gesproken kunnen worden over
de voorstellen van de fractie van GroenLinks.
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D66 heeft indertijd tegen het bestemmingsplan RijswijkBuiten gestemd vanwege de
schuldenlast. Daarna heeft D66 echter steeds ingestemd met begrotingen en
plannen voor RijswijkBuiten omdat een goede ontwikkeling van RijswijkBuiten de
enige mogelijkheid was om van die schuldenlast af te komen. D66 hoopt dan ook
dat RijswijkBuiten een succesvol project wordt zodat de grondpositie kan worden
afgebouwd en de schuldenlast verdwijnt.
De heer Sterk (VVD) dankt het college voor de beantwoording van de vragen. Hij is
blij met de toezegging dat over Avalex nog nader gesproken zal worden.
Het is waar dat een verschuiving van de lokale lasten plaatsvindt. De
woningbouwcorporaties zijn echter niet de enige die daarvan profiteren. Dat doet
iedere ozb-betaler in Rijswijk. De VVD deelt de zorgen van Beter voor Rijswijk over
de kwijtschelding; dat moet goed worden gemonitord. Die zou eigenlijk betaald
moeten worden uit het budget voor het armoedebeleid. Wellicht kan daarover op
een later moment nader over worden gesproken.
De heer Sterk dankt de wethouder voor de toezegging dat cijfers naar de raad
worden gestuurd over de sancties die worden opgelegd als de voorwaarden van
bijvoorbeeld de bijstand niet worden nageleefd. Hij is benieuwd naar het verhaal
achter de cijfers, maar vooral ook naar de cijfers zelf.
Het verhaal over de voetbalvereniging Hoekpolder is een goed voorbeeld van
stakeholders management en miscommuniceren. Op de een of andere manier zijn
verwachtingen gewekt maar lopen zaken toch niet zoals verwacht. Op dat vlak zijn
verbeteringen mogelijk.
De heer Sterk constateert dat wethouder Van Hemert een bescheiden is. Hij roept
hem op om meer lef te tonen en zich duidelijker uit te spreken, bijvoorbeeld over het
plaatsen van LED-schermen langs de rand van Rijswijk. Hij vraagt om een
duidelijke toezegging daarvoor. Ook kan het realiseren van de sporthal versneld
worden, zeker als de raad zich niet gaat bemoeien met de precieze vormgeving
daarvan.
De heer Mateman (CDA) houdt een pleidooi voor de laagstbetaalde inwoners van
de gemeente Rijswijk. In eerste termijn heeft hij aangegeven dat de laagstbetaalden
niet in aanmerking komen voor een huurwoning omdat statushouders voorrang
krijgen bij de toewijzing daarvan. Kan het college toezeggen dat dat ophoudt?
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De laagstbetaalden worden ook geconfronteerd met de praktijk waarin de huur van
een woning veel hoger wordt op het moment dat er een nieuwe huurder in komt. In
sommige straten worden zes of zeven verschillende huurprijzen gevraagd voor
hetzelfde type woning. Dat moet eveneens ophouden. In de Woonvisie moeten
corporaties daarop aangesproken worden.
Bij de SWR moeten veel vrijwilligers verdwijnen. Ook mogen veel Rijswijkers daar
geen glas alcohol meer nuttigen omdat dat niet zou passen in het beleid. Hoe is dat
te verklaren? Het zijn voorzieningen van de gemeente Rijswijk, daar is door de
belastingbetaler voor betaald. Daar moet toch ruimte voor zijn?
In RijswijkBuiten moet een ov-halte gerealiseerd worden, maar daar is geen geld
voor. Als de plannen voor De Schoffel niet worden uitgevoerd – indertijd was er ook
geen meerderheid voor die plannen – dan kan geld daarvoor worden besteed aan
kwaliteitsverbetering van RijswijkBuiten. Dan kan het gebruikt worden voor
openbaar vervoer, of wat dan ook.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) dankt het college voor de beantwoording. Zij vindt het
goed dat er overlegd wordt met het COA over aandacht voor nul- tot vierjarigen in
het AZC.
Mevrouw Van Nunen heeft nog wel een paar vragen over het sociaal domein. Er
zijn pilots gestart, wat in feite proefprojecten zijn. Het is de bedoeling om daarvan te
leren zodat beleid effectiever wordt. Die verbinding ontbreekt nog te vaak bij het
bevorderen van de werkgelegenheid en bij de oudere mantelzorgers.
Vragen over een integrale aanpak van eenzaamheidsbestrijding zijn niet
beantwoord. Daarover zijn wel zorgen dus die moeten wel beantwoord worden.
Het is begrijpelijk dat de transformatie van het sociaal domein tijd vergt. De
ontwikkeling van Happy Fit is positief. Kan de wethouder aangeven wanneer
daarvan een evaluatie naar de raad wordt gestuurd? Hoeveel deelnemers zijn er?
Gaan daaraan nog nieuwe sportclubs bijdragen? Hoewel de transformatie tijd vergt,
heeft het zittende college nog maar een jaar de tijd om die tot stand te brengen.
Kan de wethouder in die tijd succesvolle pilots om te zetten naar structureel beleid?
Mevrouw Van Nunen dient namens haar fractie een motie in over schuld en directe
toegang tot de arbeidsmarkt. Zij vraagt voorts om een reactie op haar vragen over
de resultaten van de BBR en de begeleiding van mensen die eerst in een sociale
werkvoorziening zaten en nu begeleid moeten worden naar de reguliere
arbeidsmarkt. Ook hoort zij graag een antwoord op haar vragen over de
mogelijkheden van beschut werk.
De sporthal moet er zeker in 2018 komen. Daar gaat de PvdA van uit.
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MOTIE
Door de fractie van de Partij van de Arbeid worden de volgende moties (M3 en M4)
ingediend:
M3 hospice Het Vliethuys
De gemeenteraad van de Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2016,
constaterende dat:
- de oprichting van hospice Het Vliethuys een particulier initiatief is geweest van
betrokken inwoners uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk;
- het hospice nadrukkelijk een voorziening is voor inwoners van bovengenoemde
gemeenten;
- het bestuur van het hospice wordt gevormd door leden uit beide gemeenten;
- het hospice extra faciliteiten/voorzieningen voor haar cliënten alleen kan
bekostigen uit giften;
overwegende dat:
- Rijswijkse inwoners en bedrijven door middel van giften zeer betrokken zijn bij het
hospice;
- de gemeente Rijswijk haar grote betrokkenheid kan tonen door een structurele
financiële bijdrage te leveren;
verzoekt het college:
- een structurele bijdrage van €5.000 per jaar (voor in ieder geval vijf jaar) aan het
hospice over maken;
- de bijdrage te bekostigen uit de algemene reserves,
en gaat over tot de orde van de dag.
M4 Perspectief op een schuldvrije toekomst
De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november
2016,
constaterende dat:
- in dit jaar de evaluatie van de huidige aanpak Schuldhulp- en dienstverlening in
onze gemeente heeft plaatsgevonden;
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- een aantal cliënten, dat op dit moment in de schuldhulpverlening zit, geen betaald
werk heeft;
- in Rijswijk op dit moment een pilot succesvol is afgerond, waarbij deelnemers met
een afstand tot de arbeidsmarkt via een opleidingstraject inmiddels een betaalde
baan hebben;
overwegende dat:
- het hebben van betaald werk betere toekomstkansen biedt op een schuldvrije
toekomst;
- iedere gemeente hulp op maat dient aan te bieden aan iedere inwoner, die bij de
gemeente voor hulp aanklopt;
verzoekt het college:
- cliënten in de schuldverlening zonder betaald werk bij voorkeur te plaatsen in een
traject ter vergroting van kansen op een betaalde baan, bijvoorbeeld via een pilot
zoals hierboven vermeld;
- initiatieven en acties op dit punt in het voorjaar van 2017 aan de raad schriftelijk te
rapporteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Jense (OR) dankt de wethouders voor de toezeggingen in relatie tot
Avalex. Hij vraagt om een antwoord op zijn vraag in eerste termijn of het college in
de regio verkent of er meer volume bereikt kan worden voor het verwerken van
afval. In Den Haag loopt de overeenkomst met Rijnmond Milieu in 2019 af. Wellicht
biedt schaalvergroting winst op voor de burgers van Rijswijk.
Het is goed dat het college werkt aan een herstel van de relatie met de organisatie,
waarin iedereen zijn plek kan vinden. Een hoog ziekteverzuim is vervelend voor een
organisatie.
Een nieuwe mogelijkheid in het opladen van auto's is inductie laden, zonder
stekkers en kabels, via een plaat. Het elektrisch rijden blijft echter gevoelig en
afhankelijk van belastingvoordelen. Nu het voordeel minder groot is geworden, is
elektrisch rijden minder aantrekkelijk geworden. Gelet op deze ontwikkelingen is het
onverstandig om Rijswijk op voorhand vol te zetten met oplaadpalen.
Het is goed dat vrijwilligers parken schoonhouden, wat op zich niet een nieuw
fenomeen is. Ook in de vorige collegeperiode boden mensen zich daarvoor aan.
Het is positief dat dat wordt doorgezet.
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Met de Stichting Exploitatie Hoekpolder zijn weliswaar gesprekken gevoerd, maar
die waren kort en hebben geen andere oplossing opgeleverd dan een
betalingsregeling en uitstel van betaling. In september is een spoedoverleg
gevoerd, op initiatie van de gemeente, in verband met besluitvorming in het college.
Daarna is er geen contact meer geweest. De heer Jense wil hierover geen motie
indienen maar het onderwerp in de eerstkomende forumvergadering uitvoerig
bespreken.
De heer Schutte (SP) dankt het college voor de gegeven antwoorden. Hij heeft nog
wel een aantal vragen. Is het college het met hem eens dat de afslag van de A4
problematisch is en aandacht behoeft? Zijn er plannen om de mogelijkheden te
onderzoeken van een buslijn naar het Reinier de Graaf Ziekenhuis?
Het is goed als mensen van het beschermd wonen willen uitstromen naar een
reguliere woning. Zij hebben echter vaak weinig te besteden en er zijn niet veel echt
goedkope huurwoningen beschikbaar. Kan samen met de woningbouwvereniging
naar dit probleem worden gekeken? Kan voor de kosten van inrichting van een
huurwoning, na uitstroming uit het beschermd wonen, een beroep worden gedaan
op het armoedebeleid?
Veel Rijswijkers in Vrijenban maken zich zorgen over de aanleg van een
tramremise. Onduidelijk is of er al dan niet een anterieure overeenkomst is
getekend. Wat is het standpunt van het college in dezen? Een heldere uiteenzetting
is noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen.
De heer Van Dijk (GroenLinks) geeft aan dat het college zijn vragen naar
tevredenheid beantwoord heeft.
Mevrouw Van der Horst-Van Roon (Fractie Van der Horst) dankt de wethouder
Financiën voor de toezegging op het punt van het passend onderwijs.
In de Telegraaf van 8 november staat een artikel over lesgeven aan vluchtelingen.
Daar schijnt veel geld in om te gaan. Kan het college aangeven of die situatie in
Rijswijk ook speelt?
De banenafspraak betreft 20 werknemers. Bij een werkbezoek aan het
werkcentrum aan de Steenplaetsstraat liet men zich hier heel positief over uit. Dat
aantal lijkt dus gewoon gehaald te worden.
De onrust in Vrijenban groeit over de plannen voor een remise, ook omdat de
bijeenkomst die na de zomer in aanwezigheid van de wethouder zou plaatsvinden,
er niet is gekomen. Mevrouw Van der Horst roept de wethouder in het algemeen op
om in een vroeg stadium over plannen in overleg te gaan.
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Het college heeft voor de zoveelste keer gezegd dat er wordt nagedacht over het
Pontje. Het is zo langzamerhand tijd voor actie.
De gevaarlijke situatie op de Haagweg is besproken in een forumvergadering. De
wethouder heeft daarin gezegd wat mevrouw Van der Horst in eerste termijn heeft
aangegeven.
Het gerucht gaat dat er een sporthal wordt gerealiseerd op de locatie waar ooit het
Stanislas was gevestigd, bij de Elzenburglaan. Dat zou een heel dure locatie zijn.
In de stukken staat dat ten aanzien van de grond van de bedrijventerreinen een
percentage is afgesproken van 5%. Jaren geleden is daarover veel discussie
geweest. Daarbij werd eerst een percentage van 60% genoemd, vervolgens 30%
en uiteindelijk 15%. Ontstaat met die 5% niet een fors verlies? Hoeveel
bedrijventerrein komt er nu? Hoe worden de kosten daarvan gedekt?
Mevrouw Van der Horst-Van Roon staat positief tegenover de motie van de PvdA
over het hospice, zolang het geen structurele bijdrage wordt. Zij stelt voor om als
raad jaarlijks aan te zitten bij het fund raiser diner voor €100 per persoon. Dan
wordt daarmee €2.900 opgebracht. Dat zou een sociaal gebaar zijn van Rijswijk
zelf.
Avalex is wederom geldverslindend gebleken. Hopelijk komt daarover nu een keer
duidelijkheid.
7.

Schorsing

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en stelt voor om de
vergadering op donderdag 10 november 2016 voort te zetten. Hij schorst de
vergadering om 23.30 uur.
Ongewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering
van 13-12-2016.
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