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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter de heer Jense opent de vergadering.
Mededelingen: door omstandigheden is de heer M. Bezuijen vanavond niet aanwezig. De heer
Jense is vanavond om die reden zijn plaatsvervanger als voorzitter.
Verder zijn mevr. Koopman, Sonneveldt en de heren Van Enter en Storm afwezig.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 23, MEVR. VAN NUNEN. BIJ
EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER BRAAM (VOORZITTER)
EN ALS LEDEN DE HEER DE GRAAF EN MEVROUW VAN DER HORST.

12-7-2016 13:59

pagina 1 van 4

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 9 februari 2016
om 20.00 uur.
De voorzitter nodigt de directeur van de rekenkamer uit, de heer Peter Castenmiller, voor het
aanbieden van het eerste rapport van de rekenkamer getiteld Rijswijk in Samenwerking;
Consequent ad-hoc beleid. De heer Castenmiller licht kort toe dat het hier gaat om het eerste
rapport van de rekenkamer Rijswijk en dat het rapport gaat over samenwerking van de gemeente
Rijswijk met andere gemeenten. Hij geeft aan dat hij veel medewerking heeft gehad bij het
opstellen van het rapport en dat dit rapport zal bijdragen aan de sturende en controlerende rol van
de raad. Het rapport eindigt met een aanbeveling en de discussie zal terugkomen in de raad.
De voorzitter dankt de heer Castenmiller en geeft aan dat de bespreking van dit rapport terug zal
komen in het Forum van 1 maart a.s.
Er volgt een kort persmoment bij de uitreiking van het rapport aan de plv. voorzitter van de raad de
heer Jense.
2. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3. Vaststelling van de agenda.
Er zijn geen opmerkingen over de agenda.
DE AGENDA WORDT ALDUS VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
Mevr. Besteman (CDA) heeft de volgende vraag:
Naar aanleiding van de IB-brief 15/166 Pilot (tweemalig) voor het houden van persgesprekken
vraag zij zich af of raadsleden ook kunnen deelnemen aan de die persgesprekken. Aangezien het
toch een pilot is, lijkt het haar goed om dat wat breder in te steken, zodat inwoners en bedrijven
breder geïnformeerd worden over het politieke leven in Rijswijk?
Namens de burgemeester stelt wethouder Van Hemert dat het college van mening is dat binnen
het duale stelsel het houden van in dit geval persgesprekken gescheiden moet blijven. Dat wil
zeggen als de raad wil deelnemen aan persgesprekken ze zelf de verantwoordelijkheid moet
nemen en dit zelf bijvoorbeeld te organiseren. Het is niet de bedoeling dit met elkaar te verbinden.
Mevr. van Nunen (PvdA) voegt toe dat er voor de raad in januari een voorstel lag om meer aan
communicatie te doen. Wat haar betreft steunt ze het punt van mevr. Besteman om een flinke slag
te maken op het gebied van communicatie. Ook mevr. van der Horst (fractie v.d. Horst) sluit zich
bij dit initiatief aan.
Mevr. Besteman (CDA) concludeert dat het prettig is dat het zo op de agenda komt van de raad.
De heer Braam (BvR) heeft een vraag over het Vervallen voorrangsregeling statushouders per 1
juli 2016.
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Hij stelt dat naar aanleiding van de berichtgeving dat regerings partijen VVD en PVDA landelijk
afspraken hebben gemaakt op 15 oktober 2015 om de voorrangspositie van statushouders
(vluchtelingen met verblijfsvergunning) te beëindigen, Beter voor Rijswijk in de raadsvergadering
van 10 november 2015 met een motie is gekomen om per eerst mogelijke uitvoerbare datum een
einde te maken aan de voorrangspositie van statushouders bij het toekennen van een sociale
huurwoning in Rijswijk.
Wethouder van der Meij gaf toen aan landelijk beleid na te leven en actie te ondernemen zodra er
wijzigingen komen.
Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling nog verplicht ook statushouders
mee te nemen als voorrangscategorie.
Minister Blok maakte op 1 februari 2016 bekend dat de automatische voorrang statushouders op
woningmarkt vanaf 1 juli 2016 daadwerkelijk wordt geschrapt. De wetswijziging is door minister
Blok naar de Raad van State doorgestuurd.
De heer Braam stelt de volgende vragen:
(1) In hoeverre is het college en de woningbouwcorporaties in Rijswijk op de hoogte van deze
wetswijziging?
(2) Zijn er inmiddels voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de voorrangsregeling
binnen onze gemeente?
(3) Zo ja, wanneer kunnen wij de afspraken op papier tegemoet zien?
(4) Zo nee, waarom niet? Wanneer bent u van plan actie te ondernemen?
(5) Bent u het met ons eens dat onze inwoners een gelijke behandeling dienen te krijgen als
statushouders?
Tot slot heeft de heer Braam nog een vraag naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf over
een hogere instroom in de bijstand, hetgeen o.a. in de gemeente Delft heeft geleid tot een aan de
raad gericht verzoek om ongeveer een half miljoen extra op te nemen in de Begroting. Gaat u hier
als gemeente ook rekening mee houden is de vraag van de heer Braam?
Wethouder Van der Meij stelt dat het college en hij in afwachting zijn van de wetswijzigingen en tot
die tijd kan het college nog geen actie ondernemen. Eerst moet de wetswijziging door de beide
Kamers en zodra dit een feit is zal het college met voorstellen komen. Het is dus te prematuur om
nu hierop voor te sorteren. Het college wacht dit dus af.
Wethouder Lugthart antwoordt op de laatste vraag dat er thans nog geen reden is
begrotingstechnisch rekening te houden met een hogere instroom in de bijstand.
AKKOORDSTUKKEN
5. Raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks
Lyceum (16-001)
6. Raadsvoorstel inzake 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden
(16-002)

pagina 3 van 4
12-7-2016 13:59

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 9 februari 2016
om 20.00 uur.

7. Vaststelling verslagen
Opmerking van mevr. Alberts (GL) bij punt 4 (vragen van de raad) van het verslag van 15
december 2015: dat ‘’het bijenconvenant Bijvriendelijk handelen’’ niet in 2017, maar begin 2017 zal
worden ondertekend.
Dit zal worden gecorrigeerd.
De (concept-)verslagen van de raad van 24 november 2015 en 15 december 2015 worden verder
vastgesteld.
8. Afhandeling ingekomen stukken
Verzoek van mevr. Besteman (CDA) om IB brief 16-002 brief Haaglandia gewijzigd wordt van C
naar D. Komt dus terug in een Forum.
De lijst wordt verder vastgesteld..
9. Stemming lid Auditcommisie
De heer N.de Haaij (VVD) wordt voorgesteld als lid van de Auditcommissie.
Na een korte schorsing deelt de voorzitter van het Stembureau (de heer Braam) mede dat er 25
geldige stemmen zijn uitgebracht, waarvan 23 voor hebben gestemd en 2 tegen. Dat houdt in dat
de heer de Haaij benoemd is tot lid van de Auditcommissie.
De voorzitter feliciteert hem daarmee.
10. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng en nodigt
iedereen uit voor de afsluitingsborrel.
Ongewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 15 maart
2016.
D. Jense, plv. voorzitter.
J.A. Massaar, griffier.
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