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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter deelt mede dat de afmelding van de leden Wit (Groenlinks) en Pelzer (WIJ) is
ontvangen. Raadslid mevrouw De Mooij (VVD) wordt van harte gefeliciteerd met de geboorte van
haar zijn zoon. Raadslid mevrouw Koegler (CDA) wordt van harte gefeliciteerd met haar
verjaardag.
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ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 10, DE HEER KARREMANS,
BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD), ALS VOORZITTER) DE HEER
KRUGER EN ALS LEDEN DE HEER DE VRIES EN MEVROUW KAMES.
2. Spreekrecht burgers
Geen sprekers hebben zich aangemeld.
3. Vaststelling van de agenda.
De heer Weterings (RijswijksBelang) verzoekt tweetal moties vreemd aan de orde van de dag
toe te voegen aan de agenda. Het betreft de onderwerpen Toegankelijkheid van evenementen
voor minder valide mensen en Behoud buslijn 23 voor de Muziekbuurt.
De voorzitter stelt voor de beide moties toe te voegen aan de agenda.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) verzoekt een zevental moties over de inrichting van de raadzaal
toe te voegen aan de agenda.
De voorzitter stelt voor de moties toe te voegen aan de agenda.
DE AGENDA WORDT GEWIJZIGD DOOR DE RAAD VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
De heer Braam (BVR) stelt de volgende vragen:
- Over het Asielzoekerscentrum. Hoe ziet de toekomst van de AZC eruit. Zal worden gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om het centrum langer open te houden.
- Wat zijn de plannen voor de locatie nadat het AZC is opgeheven.
- Kan het college bevestigen dat het AZC ook wordt gebruikt voor de opvang van illegalen.
Wethouder Van der Laar antwoordt als volgt:
- Voor maart 2019 moet het COA melden of zij gebruik willen maken van de
verlengingsclausule. Op de lijst van te sluiten opvanglocaties van het COA staat de
Rijswijkse locatie niet gemeld.
- De locatie zal bij het vrijkomen meegenomen worden in de planvorming voor het gebied dat
dan loopt.
- Het COA is zelf verantwoordelijk wie op de locatie wordt opgevangen. Daar gaat de
gemeente niet over.
De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt de volgende vragen:
- Vind u het aantal meldingen openbare ruimte van 322 niet schrikbarend hoog voor in een
periode van 3 maanden? Is het college bereid om het beleid te herzien?
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- De afgelopen zomer was extreem warm. Daardoor zijn extra ploegen ingezet en bewoners
gevraagd extra alert te zijn. Daarom is het niet verbazend dat er meer meldingen zijn
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gedaan. De inspecties worden door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Het college ziet
geen aanleiding om het beleid te wijzigen.
De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt de volgende vraag:
- Ten aanzien van het groenonderhoud zijn dit jaar al meer dan 800 meldingen gedaan. Meer
dan in voorgaande jaren dit jaar. Hoeveel meldingen zijn er nodig om het beleid aan te
passen om klachten over de groenvoorziening te voorkomen.
Wethouder Borsboom antwoordt als volgt:
- Volgend jaar komt het college met een nieuwe Groenbeheerplannen. Daarin zullen
duidelijke keuzes worden verwoord. Ingezet wordt op het integraal samenwerken. De raad
en de inwoners zullen betrokken worden bij het opstellen van deze plannen.
De heer Weterings (RijswijksBelang) stelt de volgende vraag:
- Bij de in aanbouw zijnde wijken van RijswijkBuiten zijn nog niet de speeltoestellen
geplaatst. Bewoners geven aan hier snel behoefte aan te hebben. Kan worden
aangegeven op welke termijn de toestellen zullen worden geplaatst.
Wethouder Borsboom antwoordt als volgt:
- Eerst worden de huizen gebouwd en na oplevering wordt in samenspraak met de bewoners
de inrichting uitgewerkt. Dat zal in het najaar plaatsvinden.
De heer Kooy (PvdA) stelt de volgende vraag:
- Wethouder Van de Laar heeft in een interview uitspraken gedaan over micro-woningen
voor jongeren. Voldoen deze woningen aan de vereisten van de wet huur toeslag, hoe sluit
de ontwikkeling van microwoningen aan op het woonbeleid van de gemeente ten aanzien
van doorstroming, heeft de gemeente onderzocht of er vraag is naar dergelijke woningen,
en is het effect op de sociale cohesie in de wijken waar deze woningen worden
gerealiseerd meegenomen.
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- De micro-woningen zijn besproken in het havengebied. Kan ook voor andere gebieden
interessant zijn. Hierover moet nog verder worden nagedacht. Er is grote vraag naar kleiner
woningen voor velen doelgroepen. Van penthouses tot studentenwoningen.
- Voor sociale huurwoningen maakt de gemeente duidelijke afspraken met de corporaties.
Voor andere types is het aan de markt. Uiteraard moet de gemeente wel preciseren waar
behoefte aan is en welke denkrichting de gemeente heeft.
De heer Ezinga (VVD) stelt de volgende vragen:
- Verkeersveiligheid. In hoeverre heeft de Structuurvisie Mobiliteit Rijswijk 2011 – 2020 haar
doelstellingen tot nu toe behaald als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid in brede zin,
en verkeersveiligheid in nauwe zin?
- In hoeverre is rekening gehouden met het bestaan van subjectieve veiligheid in het verkeer,
naast de genomen maatregelen om objectieve veiligheid in het verkeer te garanderen?
- Kan het college verklaren waarom er nog steeds zoveel geluiden uit de samenleving komen
rondom de verkeersonveiligheid? En in hoeverre acht het college dat de visie dan haar
werk heeft gedaan om de subjectieve veiligheid te vergroten?
- Op bladzijde 38 van de visie wordt gerefereerd naar het aanpakken van black spots en
enge plekken ten aanzien van het verkeer. In hoeverre vindt het college dat ze hier in
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slaagt? En hoe verhoudt deze aanpak zich tot het marginale groenonderhoud (dat door
meerdere partijen is aangestipt) en de continuerende uitval van straatverlichting (eveneens
door meerdere partijen aangestipt)?
Op welke wijze heeft het college deze visie naar een integraal plan van aanpak vertaald
voor de hele gemeente, opdat meetbare resultaten in 2020 kunnen worden gegeven?

Wethouder Lugthart antwoordt als volgt:
- De visie dateert van 2011. Voor deze visie is een uitvoeringsplan gemaakt. Dit plan is
nagenoeg uitgevoerd. Voor de blackspots wordt onderzoek door de politie gedaan. Uit een
eerder onderzoek bleek dat er in Rijswijk geen blackspots meer zijn.
- Subjectieve veiligheid is lastig te meten. Bij ieder nieuw verkeersplan wordt objectieve en
subjectieve veiligheid meegenomen. Het gevoel van onveiligheid komt ook voort uit
berichten over ongelukken. Plekken die onveilig worden gevonden, zoals rond scholen,
zullen in kaart worden gebracht en de aanpak daarvan worden meegenomen in de nieuwe
visie/plan.
- Het meten van de effecten van het beleid uit de visie wordt o.a. gedaan door tellingen.
Zoals de tellingen van het aantal fietsers op de belangrijkste fietsroutes.
Wethouder Van de Laar antwoordt als volgt:
- Over de afwezige straatverlichting is op een eerder moment al gesproken. Bij de
begrotingsbehandeling komt een voorstel voor intensivering van het budget voor
vervanging van de bekabeling. Met een snellere vervanging neemt de zekerheid van het
systeem toe en het gevoel van onveiligheid af.
5. Zienswijze Regionaal Risicoprofiel VRH en Regionaal Beleidsplan VRH (18 023)
De voorzitter geeft aan dat in de zienswijze een kleine fout staat ten aanzien van een datum van
een raadsbijeenkomst. Deze fout wordt gecorrigeerd.
DE ZIENSWIJZE WORDT UNANIEM GEWIJZIGD VASTGESTELD.
6. Raadsvoorstel Nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gemeente Rijswijk 2018 (18 022)
HET VOORSTEL VOOR DE NIEUWE VERORDENING WORDT UNANIEM VASTGESTELD.
7. Vaststelling verslag van 3 juli 2018
Mevrouw Alberts (Groenlinks) verzoekt haar opmerking op P28 aan te passen. Verzocht wordt aan
de gemaakte opmerkingen toe te voegen dat velen wonen in oudbouw en daarom onbekend zijn
met gasloos. Terwijl de nieuwe bewoners van RijswijkBuiten dit al als normaal beschouwen.
HET VERSLAG WORDT GEWIJZIGD VASTGESTELD.
8. Bekrachtiging geheimhouding
- Voorbereidingsbesluit Hoornwijck- Broekpolder
- Toelichting ophoging krediet Sportcomplex (h5 en h6)
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Mevrouw De Man (OR) geeft aan niet op de hoogte te zijn van de inhoud van hoofdstukken 5 en 6
en daarom niet kan beoordelen of geheimhouding noodzakelijk is. Verzocht wordt om een
schorsing om de stukken te kunnen inzien.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropend de vergadering en geeft aan dat is afgesproken juridisch advies te vragen
over de noodzaak van geheimhouding. Dat advies zal met de raad zo spoedig mogelijk gedeeld
worden. Als blijkt dat niet voor alle informatie geheimhouding nodig is zal voor het forum van 2
oktober een extra raadsvergadering worden belegd om de geheimhouding deels op te heffen.
DE RAAD BEKRACHTIGD DE GEHEIMHOUDING VAN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT
HOORNWIJCK-BROEKPOLDER UNANIEM.
DE RAAD BEKRACHTIGD DE GEHEIMHOUDING VAN DE TOELICHTING OP HET OPHOGEN
VAN HET KREDIET SPORTCOMPLEX (H5 EN H6).
9. Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 (18 024)
Mevrouw Koopman (D66) maakt de volgende opmerkingen:
- Gemeenteraden hebben weinig grip op dit onderwerp. Opkomende jaren volgen belangrijke
wijzigingen zoals prestatiegerichte afrekening van zorgaanbieder. Meer samenwerking en
afspraken zijn hiervoor nodig.
- Vanuit deze ontwikkelingen is het wenselijk om een regionale raadswerkgroep in te stellen.
Zo kunnen de raden beter samen te werken en proactief op te treden.
- Hiertoe wordt de volgende motie ingediend:

o
o
o
o

Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep)
De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 25 september 2018
Overwegende dat:
De gemeenteraden die samenwerken in de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 de afgelopen jaren bij inkoop kaders en inkoopstrategieën jeugd H-10 laat in het traject
werden geïnformeerd, waardoor aanpassing nauwelijks mogelijk was;
Er bij de Regionale Jeugdzorg H-10 op dit moment vele ingrijpende ontwikkelingen
plaatsvinden (transformatie, prestatiegericht werken en financieren, uitwerking inkoopvisie)
en de kosten verder oplopen;
Er zowel overleg tussen ambtenaren, directeuren Sociaal Domein en wethouders Jeugd op
H-10 niveau is ter voorbereiding van raadsbesluiten, maar er nog geen gemeenteraden
overleg H-10 bestaat, dat voorafgaande aan besluitvorming in de raden input aan geeft.
De ontwikkelingen bij het Inkoopbureau financiële risico’s voor de gemeente met zich
meebrengen.

Van mening dat:
o De gemeenteraad binnen de H-10 meer grip op de regionale inkoop en de bijbehorende
regionale samenwerking willen krijgen;
o De gemeenteraad binnen de H-10 een regionale overlegpositie nodig hebben om
effectiever invloed op besluitvorming te krijgen;
o De gemeenteraad eerder geïnformeerd en betrokken willen worden;
Verzoekt de wethouder Jeugd om:
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In het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10 te pleiten voor het instellen van een Gemeenteraden
Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep), bestaande uit een lid (en een plv. Lid) van
iedere deelnemende gemeente die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de
ontwikkelingen van de regionale Jeugdzorg H10 aan het Bestuurlijk Overleg en aan de
gemeenteraden H-10;
o De instelling van deze Gemeenteraden Overleg H-10 uit te werken in de Governance
structuur voor regionale samenwerking H10, die wordt verwacht in het 4e kwartaal 2018;
o Mondelinge terugkoppeling te geven van het gesprek over het instellen van het
Gemeenteraden Overleg H-10 in het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10.
en gaat over tot de orde van de dag.
Mevrouw Koegler (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Onderschreven wordt dat de Jeugdzorg een belangrijke transitie doormaakt. De intentie
van de motie wordt onderschreven. Meer grip en inzicht op de transitie is nodig. De wijze
waarop dit wordt voorgesteld leidt echter niet tot dat doel.
- Contact tussen de raadsleden van de verschillende moties staat altijd vrij en gebeurd
veelvuldig.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- De PvdA is mede ondertekenaar van deze motie. Een regionale raadswerkgroep draagt bij
aan de versterking van de kaderstellende rol van de raad. Juist nu er belangrijke
ontwikkelingen op de raad afkomen.
- De wethouder heeft in het forum toegezegd de komende 2 jaar te toetsen of de
ontwikkelingen volgens de gewenste richting verlopen. De wethouder wordt gevraagd
hierop te reageren.
De heer Ezinga (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De urgentie en noodzaak van de motie wordt onderkend. Echter de verantwoordelijkheid
voor de informatievoorziening ligt bij de wethouder.
- Daarnaast vergt de informatieoverdracht van het lid van de regionale werkgroep aan de
raad een grote belasting.
Mevrouw Kistemaker (Groenlinks) maakt de volgende opmerkingen:
- Twijfel bestaat over de wenselijkheid van het instellen van een regionale werkgroep.
- Naast praktische bezwaren als wie namens de raad zitting neemt en hoe de
informatievoorziening loopt, zijn er principiële bezwaren. Het is een extra overleg waar in
essentie de wethouder verantwoordelijk is voor de informatievoorziening aan de raad.
Wethouder Van der Pol reageert als volgt:
- Het gevoel dat raden enkel bij het kruisje mogen tekenen wordt ook in het bestuurlijk
overleg Jeugd gedeeld. Een grotere betrokkenheid van de raad is essentieel. Het initiatief
wordt bij de raden gelegd. Iedere raad heeft een werkgroep Sociaal domein. Die kan zelf
bepalen hoe de afstemming tussen de raden kan worden vormgegeven. De ondersteuning
kan vanuit een griffie worden geleverd.
- Het initiatief ligt wel bij de raden zelf.
Tweede termijn
Mevrouw Koopman (D66) maakt de volgende opmerkingen:
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De raden willen een plek in de netwerkorganisatie Jeugdhulp krijgen, zodat de raden eerder
betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.
Input van de werkgroepen kan in een regionale werkgroep worden ingebracht en vice
versa.
De afgelopen jaren werden raden pas nadat een voorstel bestuurlijk was besproken en
geaccordeerd betrokken. Dat is een onwenselijke situatie.

Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Handhaving van de motie is nodig om de rol van de raden te versterken. Anders blijven
raden geconfronteerd worden met voorstellen die niet of nauwelijks nog vanwege regionale
besluiten kunnen worden gewijzigd.
De heer Ezinga (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De raad is een controlerend en kaderstellend orgaan. De wethouder is in eerste instantie
verantwoordelijk voor de informatievoorziening.
- Praktische bezwaren leiden ertoe dat de VVD geen heil zit in een regionale werkgroep. Dit
onderwerp is een van de vele complexe regionale onderwerpen. Als voor ieder onderwerp
een werkgroep wordt ingesteld wordt het erg druk.
Mevrouw Koegler (CDA) merkt op:
- Een regionale werkgroep gaat het probleem niet oplossen. Het CDA zal daarom
tegenstemmen.
Tweede termijn college
Wethouder Van der Pol reageert als volgt:
- Het initiatief ligt bij de raad. Wat toegezegd kan worden is dat een soort spoorboekje wordt
opgesteld met onderwerpen die voor besluitvorming naar de raden komen. Daarmee kan
de raad anticiperen op aanstaande voorstellen. Ook kan met de werkgroep Sociaal domein
een cyclus afgestemd worden om onderwerpen te bespreken.
- De mogelijkheid om regionale afstemming te organiseren kan bij de griffies worden gelegd.
- De transitie ontwikkelingen zullen de komende 2 jaar nadrukkelijk gemonitord worden en
gedeeld met de raad.
De voorzitter brengt de motie in stemming:
VOOR DE MOTIE STEMMEN DE FRACTIES VAN:
- BETER VOOR RIJSWIJK (5 STEMMEN)
- PVDA (2 STEMMEN)
- D66 (4 STEMMEN)
- GBR (2 STEMMEN)
- RIJSWIJKSBELANG (2 STEMMEN)
- ONAFHANKELIJK RIJSWIJK (1 STEM)
- WIJ (2 STEMMEN)
TOTAAL VOOR 18 STEMMEN
TEGEN DE MOTIE STEMMEN DE FRACTIES VAN:
- GROENLINKS (4 STEMMEN)
- CDA (3 STEMMEN)
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VVD (4 STEMMEN)

TOTAAL TEGEN 11 STEMMEN
DE MOTIE IS AANGENOMEN.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel in stemming.
DE RAAD STELT UNANIEM DE WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING H10
VAST.
10. Motie vreemd aan de orde van de dag – Toegankelijkheid mensen met een beperking
bij vergunningplichtige evenementen – RijswijksBelang
De voorzitter geeft het woord aan de indiener van de motie, de heer Weterings.
De heer Weterings (RijswijksBelang) leest de motie voor:
- Motie Toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 25 september 2018
Constaterende dat evenementen voor meer dan 150 bezoekers vergunningplichtig zijn;
Constaterende dat in de huidige aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning
geen aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met
een (lichamelijke) beperking;
Overwegende dat de vraag naar de toegankelijkheid voor mensen met een (lichamelijke)
beperking eenvoudig kan worden opgenomen in de aanvraagprocedure inzake een
evenementenvergunning;
Verzoekt het college de aandacht voor de toegankelijkheid van vergunningplichtige
evenementen voor mensen met een (lichamelijke) beperking te borgen door dit aspect op
te nemen in de aanvraagprocedure inzake een evenementenvergunning.
Verzoekt het college tevens ervoor zorg te dragen dat organisatoren van evenementen in
hun publiekscommunicatie aandacht geven aan de toegankelijkheid van het betreffende
evenement voor de genoemde doelgroep en gaat over tot de orde van de dag.
- De motie is ondertekend door de fracties van BVR, PvdA, Groenlinks, WIJ, VVD, CDA en
RijswijksBelang.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) maakt de volgende opmerking:
- Groenlinks ondersteunt deze Haagse motie en vraagt het college aan te geven om hoeveel
evenementen het gaat in Rijswijk.
De burgemeester reageert als volgt:
Uitgezocht moet worden om hoeveel evenementen het gaat.
- De motie wordt door het college ondersteund en overgenomen. Het is een goede zaak
aandacht te vragen voor het vergroten van de toegankelijkheid van evenementen voor
mensen met een beperking.
De voorzitter vraagt de heer Weterings of hij de motie instemming wil brengen.
De heer Weterings geeft aan dat de motie wordt ingetrokken nu het college heeft aangegeven de
motie over te nemen.
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11. Motie vreemd aan de orde van de dag – Behoud bus 23 in de Muziekbuurt
De voorzitter verzoekt de indiener van de motie, de heer Weterings, de motie toe te lichten.
De heer Weterings (RijswijksBelang) maakt de volgende opmerkingen:
- Uit een gesprek met de wethouder Verkeer van de gemeente Den Haag is duidelijk
geworden dat de gemeente Rijswijk een verzoek tot reparatie van het besluit over buslijn
23 kan aanvragen bij de MRDH. Met het besluit van de MRDH zijn de haltes in de
Muziekbuurt komen te vervallen.
- Gevraagd wordt waarom de raad over deze mogelijkheid niet is geïnformeerd.
- De tekst van de motie luidt als volgt:

-

Behoud bus 23 in de Muziekbuurt.
De leden van de gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 25
september 2018,
Constaterende dat:
l. Een grote groep van sporters, ouderen, invalide en minder valide
inwoners en bezoekers de dupe lijken te worden vaneen "tijdwinst"
besluit van de MRDH om 2 haltes uit de route van buslijn 23 te halen;
2. De Muziekbuurt wordt afgesloten van openbaar vervoer;
3. Een deel van de onder punt 1 genoemde doelgroep het geboden
alternatief conditioneel gewoonweg niet haalt op honderden meters
afstand;
4. Een bezoek aan het ziekenhuis of de apotheek nu bijna onmogelijk
gemaakt zal worden en veel extra tijd in beslag zal nemen voor de
eerder genoemde doelgroepen;
S. binnen de MRDH een reparatieverzoek kan worden ingediend op het
jaarplan.
Overwegende dat:
l. Een besluit is genomen, zonder oplossing voor het ontstaan vaneen
nieuwe witte vlek. Diverse bewoners van de Muziekbuurt en Rijswijk
Buiten hebben binnen een straal van 500 meter geen openbaar vervoer;
2. Het behoud van één van de twee haltes tot de mogelijkheden behaart;
3. Het besluit kan worden aangepast door een reparatieverzoek van college
en/of raad.
Verzoekt het College:
l. ln overleg met de MRDH te werken aan een structurele oplossing voor
openbaar vervoer in de Muziekbuurt en daartoe een repartieverzoek in
te dienen voor behoud van de halte bij de Marimbahal
En gaat over tot orde van de dag.
De motie is ondertekend door RijswijksBelang en Beter voor Rijswijk.

Wethouder Lugthart reageert als volgt:
- Met de wethouder van Den Haag is inmiddels gesproken. Een reparatiebesluit kan de
MRDH niet nemen.
- De raad is geïnformeerd over de inzet van de MRDH/HTM ten aanzien van buslijn 23. De
mogelijkheden om daar iets aan te doen zijn schaars.
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Richting de MRDH is aangegeven dat de gemeente het niet eens is met deze wijziging en
dat de gemeente betwijfeld of de voorziene tijdswinst van 3 minuten daadwerkelijk wordt
gehaald.
Reparatie betekent in dit geval dat de gemeente extra kosten moet maken. Het college is
het niet eens met een dergelijke constructie. Het zou betekenen dat iedere minder lopende
lijn voor rekening van de betreffende gemeente komt. In feite betaald de belastingbetaler
twee maal van het OV.
Toegezegd wordt dit onderwerp bespreekbaar te maken in de MRDH.
De motie is nu niet uitvoerbaar voor het college.

De heer Van Enk (CDA) maakt de volgende opmerking:
- Hoe kan het dat dezelfde wethouder van Den Haag verschillende dingen over dit
onderwerp zegt. Deze onduidelijkheid moet opgehelderd worden.
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- De MRDH kent de mogelijkheid om besluiten te herstellen.
- Als het zo is dat de gemeente enkel de bushaltes kan terugkrijgen door het door de HTM
genoemde bedrag te betalen dan kan het college hiervoor een verzoek indienen bij de
raad. Het gevoel is dat een meerderheid in de raad het behoudt van de haltes steunt. Ook
een grote meerderheid van de Muziekbuurt steunt het behoud van de haltes.
De heer Sleddering (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De fractie van de VVD heeft hierover vragen gesteld aan het college. Deze zijn naar
tevredenheid beantwoord.
- Het betalen voor het behoud van de haltes is het hek open zetten voor de MRDH en
betekent het risico dat gemeenten moeten gaan betalen voor buslijnen. Beter is het te
zoeken in kleinschalige initiatieven om aan de vervoersvraag uit de wijk te voldoen.
Mevrouw De Man (OR) maakt de volgende opmerking:
- Het gemeentelijk beleid streeft het wegwerken van zogenaamde witte vlekken na (gebieden
zonder OV). Wordt hier nu vanaf geweken?
Reactie van de wethouder
Wethouder Lugthart reageert als volgt:
- Ten aanzien van het beleid van het voorkomen van witte vlekken is geen wijziging
opgetreden. De OV bereikbaarheid ligt nog steeds binnen een straal van 500 meter.
- Bij het nieuwe vervoersplan kan gekeken worden naar verbeteringsmogelijkheden.
De voorzitter vraagt de heer Weterings of hij de motie in stemming wilt brengen.
De heer Weterings (RijswijksBelang) maakt de volgende opmerkingen:
- Reparatie van het besluit vergt een relatief gering bedrag van de gemeente. Geringer dan
bijvoorbeeld voor een RijswijksMuseum.
- Gehoopt wordt dat wethouder Lugthart succesvol zal zijn bij de MRDH om deze zaak te
bespreken. De motie wordt tot nader order ingetrokken.
12. Motie vreemd aan de orde van de dag – Inrichting van de raadzaal
pagina 10 van 11
24-1-2019 10:56

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 25 september 2018
om 20.00 uur.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) dient een zevental moties in om richting te geven aan de inrichting
van de raadzaal nadat de burgemeester de Nederlandse vlag en die van Rijswijk in de raadzaal
heeft geplaatst. Strekking van de moties is dat bij de inrichting van de raadzaal de raad eerst een
voorstel krijgt voorgelegd.
De heer Braam (BVR) geeft aan de grap te kunnen waarderen, maar verzoekt de moties in te
trekken.
De heer Sleddering (VVD) geeft aan de grap niet te waarderen en de kostbare tijd van raadsleden
hier niet aan te verspillen.
De heer Weterings (RijswijksBelang) vraagt wie op een dergelijk grap zit te wachten.
Reactie van de burgemeester
De burgemeester reageert als volgt:
- De vlaggen zijn in de raadzaal geplaatst nadat het college een motie met die strekking had
overgenomen. In de toekomst zal minder voortvarend worden gehandeld.
- Verzocht wordt de moties in te trekken.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) verzoekt om een korte schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering
De voorzitter heropend de vergadering en geeft mevrouw Alberts het woord.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) geeft aan blij te zijn met de toezegging van de burgemeester en
trekt de moties in.
Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering.
Verslag (on)gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van
16 oktober 2018
M.J. Bezuijen, voorzitter.

A.J. Schipperheijn, plv.griffier.

pagina 11 van 11
24-1-2019 10:56

