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(het live-verslag van deze vergadering is te zien en te
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter feliciteert raadslid Johanna Besteman met haar verjaardag.
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ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER, .
BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER BRAAM, ALS
VOORZITTER) EN ALS LEDEN MEVROUW KOEGLER EN DE HEER EZINGA.
2. Spreekrecht burgers
Geen sprekers hebben zich aangemeld.
3. Vaststelling van de agenda.
De heer Kooy (PvdA) verzoek om een motie over de wens van de provincie om de vaarweg ter
hoogte van de Delftweg te verbreden te agenderen. Met de motie kan de raad zich duidelijk
uitspreken tegen de verbreding en hiermee het college steunen.
De voorzitter stelt voor de motie toe te voegen aan de agenda. De motie wordt al laatste
agendapunt toegevoegd aan de agenda.
Mevrouw Bentvelzen (BVR) merkt op dat Beter voor Rijswijk geen amendement zal indienen op
het raadsvoorstel Reglement van orde voor de Raad. Het voorstel kan wat BVR betreft als
akkoordstuk worden behandeld.
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met de wijziging van de agenda op dit punt. Het
raadsvoorstel gaat van agendapunt 9 naar agendapunt 6.
DE GEWIJZIGDE AGENDA WORDT DOOR DE RAAD VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
Mevrouw Alberts (Groenlinks) vraagt naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de
noodkap van een vijftal bomen aan de Prinses Marijkesingel waarom voor één van de bomen,
waarvan de wortels niet waren blootgelegd, geen reguliere kapvergunning is aangevraagd.
Door de kap is de natuurlijke scheiding tussen stoep en weg. Dit leidt tot ongewenste situaties
zoals parkerende vrachtwagens.
Gevraagd wordt wanneer andere beplanting wordt aangebracht en
Of het college bereid is bijvoorbeeld jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de
noodkapverordening.
Wethouder Van de Meij antwoordt als volgt:
- Alle bomen stonden bovenop leidingen en het hoofdriool. 4 bomen waren al vrijgegraven de
5e ten dele. Ook deze laatste boom moest vanwege vervanging van de rioolaansluiting
worden gekapt. Besloten is om niet het werk te onderbreken, maar alles tegelijk te doen.
- Herplanting. Herplanting zal plaatsvinden aan de overzijde van de weg. Met de bewoners
zal gekeken worden naar de soort beplanting.
- Noodkap komt incidenteel voor. Vooral bij stormschade en uit oogpunt van veiligheid.
- Toegezegd wordt via de jaarrekening of een voortgangsrapportage de raad te informeren.
Mevrouw Alberts (Groenlinks) vraagt:
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Waarom is niet volgens de regels van de APV voor de laatste boom gehandeld. Voor deze
boom bestond geen veiligheidsrisico en men wist dat de boom vanwege de
werkzaamheden gekapt moest worden.
Wat gaat gedaan worden tegen vrachtwagens die de stoep beschadigen door daar te
parkeren.

Wethouder Van der Meij antwoordt als volgt:
- Het college is het niet met mevrouw Alberts eens dat niet volgens de regels is gehandeld.
De boom moest gekapt worden. De straat lag al open. Door de boom binnen de
noodkapvergunning te plaatsen zijn kosten en tijd bespaard.
- Voorstel van de gemeente is om verhardingselementen aan te leggen om de stoep te
sparen. Hierover wordt overlegd met de bewoners. Op de plek van de bomen zal geen
beplanting worden geplaatst om toekomstige wortelgroei te voorkomen..
Mevrouw Besteman (CDA) stelt een vraag over het bijplaatsen van afval bij volle containers.
- Het valt op dat veel in de raad wordt gesproken over dit probleem, maar dat er geen zicht is
op de oplossingen. Gevraagd wordt of de raad een overzicht kan ontvangen van de
klachten.
Wethouder Van der Meij antwoordt als volgt:
- Het is voor het college geen bezwaar dat de informatie over de ontvangen klachten wordt
gedeeld met de raad. Toegezegd wordt dat gekeken wordt in welke vorm dit kan worden
gedaan en dat de raad in kennis wordt gesteld van de ontvangen klachten.
5. Raadsvoorstel Protocol Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Rijswijk 2018.
De voorzitter vraagt of de raad kan instemmen met het voorstel.
De raad besluit tot het vaststellen van het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke
ambtsdragers gemeente Rijswijk 2018
6. Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk
2018 en een nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018
De voorzitter vraagt of de raad kan instemmen met het voorstel.
De heer Karremans (WIJ) geeft een stemverklaring af:
- WIJ stemt in met het raadsvoorstel, maar wil wel dat de raadswerkgroep Raad in Positie zo
snel mogelijk nieuw leven wordt ingeblazen.
De raad besluit tot het vaststellen van het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente
Rijswijk 2018 en een nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018
De vergadering wordt vervolgens door de voorzitter geschorst voor het onderzoek van de
geloofsbrieven door de commissie van stemopneming.
7. Vaststelling verslag van 6 maart 2018
pagina 3 van 7
26-9-2018 13:58

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 15 mei 2018
om 20.00 uur.

Het verslag wordt door de raad ongewijzigd vastgesteld.
8. Benoemingen
De heer Braam (BVR) merkt op:
- Dat de lijst is uitgereikt, maar dat enige plekken nog vacant zijn. Voorgesteld wordt om kort
te schorsen en in onderling overleg de lege plekken van kandidaten te voorzien.
De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten.
De voorzitter heropent de vergadering.
Mevrouw Van der Kooij (Groenlinks) meldt:
- Namens Groenlinks wordt toegevoegd aan de lijst Van der Kooij als plaatsvervangend lid
rekeningcommissie GGD Haaglanden.
- Namens Groenlinks wordt de kandidatuur van Van der Kooij aan de werkgeverscommissie
ingetrokken.
De heer Dolmans meldt:
- Namens D66 wordt toegevoegd aan de lijst Woudstra als plaatsvervangend lid
rekeningcommissie VRH.
- Namens D66 wordt toegevoegd aan de lijst Dolmans als plaatsvervangend lid
rekeningcommissie MRDH.
Mevrouw De Man meldt:
- Namens OR wordt toegevoegd aan de lijst De Man als lid van de Auditcommissie.
De voorzitter stelt voor de lijst aan te passen en te laten vermenigvuldigen. Tot die tijd wordt
geschorst.
De heer Van der Meij (GBR) doet een voorstel van orde:
- Voorgesteld wordt agendapunten 9 en 10 (bekrachtiging geheimhouding en Motie Delftweg)
te behandelen in de tijd dat de stembriefjes worden gekopieerd.
De voorzitter concludeert dat het voorstel akkoord is.
9. Bekrachtiging geheimhouding beëindiging huurovereenkomst Q-park
De raad besluit unaniem om de geheimhouding op de stukken Beëindiging huurovereenkomst Qpark te bekrachtigen.
10. Motie Delftweg PvdA
De heer Kooy (PvdA) licht het doel van de motie toe:
- Een aantal partijen heeft zich uitgesproken voor het behoud van de bomen aan het laatste
stukje Delftweg. Deze bomen moeten wijken voor de verbreding van de vaarweg.
- Contact is gelegd met de Pvda fractie in Provinciale Staten. De gedeputeerde is van de SP
en heeft geen partijgenoot in de Rijswijkse Raad.
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Met deze motie wordt beoogd de besluitvorming te helpen om dit stukje Rijswijk te
behouden.

Mevrouw Alberts (Groenlinks) stelt dat de motie niet nodig is omdat alle partijen al aangegeven
hebben tegen de verbreding te zijn en het al is opgenomen in het collegeakkoord.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) geeft aan de gedeputeerde te hebben gesproken over het
plan. Deze heeft gesteld dat Rijswijk een bestemmingsplan wijziging voor de verbreding moet
initiëren. Als de gemeente hier niet aan mee wilt werken zal het plan niet worden uitgevoerd.
De heer Dolmans (D66) stelt dat de motie overbodig is gezien de acties van het college.
Mevrouw Besteman (CDA) geeft als suggestie aan de PvdA mee de motie aan te houden en
weer in te dienen als blijkt dat het college anders handelt dan eerder is aangegeven.
De heer Sleddering (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
De motie is overbodig vanwege de brede steun in de raad en het college.
- Wat zou de PvdA vinden van het idee om de motie als hele raad in te dienen als het college
dat nodig vindt?
Reactie van de wethouder in eerste termijn
Wethouder Van der Meij reageert als volgt:
- Het college zal niet mee werken een bestemmingsplan wijziging,
- Eerst moet er een verzoek vanuit de provincie liggen om een bestemmingsplan wijziging
mee te werken. Dat is nog niet het geval.
- Het is nu nog niet nodig om de motie in stemming te brengen. Als de provincie besluit een
verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan in te dienen kan dit alsnog gebeuren.
Tweede termijn
De heer Kooy (PvdA) merkt op dat:
- er in de raad een brede steun bestaat voor het behoud van de huidige situatie aan de
Delftweg.
- de suggestie van de heer Sleddering om de motie namens de hele raad in te dienen als dat
nodig blijkt door de PvdA wordt gesteund.
- De PvdA de motie intrekt en bekijkt wanneer het opnieuw indienen nodig is.
De voorzitter concludeert dat de motie is ingetrokken en niet langer onderdeel uitmaakt van de
beraadslaging.
De vergadering wordt geschorst.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de stemcommissie,
de heer Braam
De heer Braam maakt de uitslag van de stemmingen bekend.
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Rekeningen commissie Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening
Voordracht van twee leden en een plaatsvervangend lid
Kandidaat Veerman 31 stemmen voor (gekozen)
Kandidaat Braam 31 stemmen voor (gekozen)
Rekeningcommissie Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden
Voordracht van één lid en een plaatsvervangend lid
Kandidaat lid Koopman 29 voor 1 tegen 1 blanco(gekozen)
Kandidaat plaatsvervangend lid Van der Kooij 29 voor 1 tegen 1 blanco(gekozen)
Rekeningcommissie Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden
voordracht van één lid en een plaatsvervangend lid
Kandidaat lid Cupedo 31 voor (gekozen)
.Kandidaat plaatsvervangend lid Woudstra 26 voor 5 blanco (gekozen)
Rekeningcommissie Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden
voordracht van één lid en een plaatsvervangend lid
Kandidaat lid Keijzer 30 voor 1 blanco (gekozen)
Rekeningencommissie Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
voordracht van één lid en een plaatsvervangend lid
Kandidaat lid De Vries, 31 voor (gekozen)
Kandidaat plaatsvervangend lid Dolmans, 28 voor 2 tegen 1 blanco (gekozen)
Auditcommissie
Voordracht van tien leden en tien plaatsvervangende leden
Kandidaat leden:
Mevrouw C.J.T. de Mooij, 31 voor tegen blanco (gekozen)
De heer C.P.I.M. Dolmans, ,25 voor 3 tegen 3 blanco (gekozen)
De heer R.A.J. van der Meij, , 31 voor (gekozen)
De heer M.J. Keijzer, , 31 voor (gekozen)
De heer J. Karremans. , 31 voor (gekozen)
Mevrouw P.G. Kames, , 31 voor (gekozen)
De heer A.P. Kooy , 31 voor (gekozen)
Mevrouw De Man , 31 voor (gekozen)
Kandidaat plaatsvervangende leden:
Mevrouw E. Woudstra, , 31 voor (gekozen)
De heer D.R. Cupedo , 31 voor (gekozen)
Mevrouw H.L. van der Kooij, 31 voor (gekozen)
Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de fora
Kandidaat voorzitter:
De heer C.P.I.M. Dolmans, 27 voor 4 tegen (gekozen)
Mevrouw M. Alberts, 20 voor 10 tegen 1 blanco (gekozen)
De heer E.G.T. Braam, 30 voor 1 blanco (gekozen)
Kandidaat plaatsvervangend voorzitter
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De heer R.A.J. van der Meij, 30 voor 1 blanco(gekozen)
Benoeming plaatsvervangende voorzitters van de raad
Voordracht van twéé raadsleden
Kandidaten:
De heer E.G.T. Braam, 24 voor 1 tegen 6 blanco
Mevrouw M. Alberts, 18 voor 11 tegen 2 blanco
Mevrouw W.A.A.M. van Nunen, 21 voor 3tegen 7 blanco
De heer R.A.J. van der Meij, 9 voor 7 tegen 15 blanco
Gekozen zijn: Braam en Van Nunen
Adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag :
Aanwijzing van twee raadsleden.
Kandidaten
De heer C.G. Sleddering, 30 voor tegen 1 blanco
De heer G.A. Kruger, 13 voor tegen 17 blanco
Mevrouw M. Alberts, 18 voor tegen 13 blanco
Gekozen zijn: Sleddering en Alberts
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Aanwijzing van twee raadsleden.
Kandidaten
De heer M.J. Keijzer, 22 voor tegen 9blanco
De heer M. Wit, 14 voor tegen 17 blanco
Mevrouw J.N. Besteman-de Vries, 26 voor tegen 7 blanco
Gekozen zijn: Keijzer en Besteman
Werkgeverscommissie:
Benoeming van drie leden.
Kandidaten
Mevrouw M.E. Koopman, 31 voor (gekozen)
De heer C.G. Sleddering, 31 voor (gekozen)
Mevrouw L.I. Bentvelzen, 31 voor (gekozen)
De voorzitter dankt de stemcommissie voor het tellen van de uitvoerige stemmingen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.
Verslag (on)gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van
12 juni 2018

M.J. Bezuijen, voorzitter.

J.A. Massaar, griffier.
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