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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen: Mevrouw Hagenaars maakt de raad kenbaar dat de school voor Hotelmanagement heropent is
en reikt de raad het Kook magazine uit. De raadsleden worden uitgenodigd nader kennis te maken met deze
locatie.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 18, DE HEER JENSE. BIJ
EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD DE HEER JENSE (VOORZITTER)
EN ALS LEDEN MEVROUW HAGENAARS EN DE HEER DE HAAIJ.
2. Spreekrecht burgers
De heer Van der Kamp spreekt in over het basisschool De Buit in RijswijkBuiten. De school dreigt
leerlingen van de bovenbouw door capaciteitsproblemen naar omliggende scholen te moeten
sturen. De heer Van der Kamp heeft met zijn vrouw bewust gekozen voor de nieuwe wijk
RijswijkBuiten. Zijn zoon kan in de wijk samen met zijn vriendjes/buurjongetjes naar school. Straks
27-2-2017 15:36

pagina 1 van 9

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 19 april 2016
om 20.00 uur.
dreigt dit niet meer mogelijk te zijn tegen alle toezeggingen in. Gepleit wordt voor een oplossing
om leerlingen uit de wijk ook bij de Buit naar school te laten gaan.
(spreektekst is bijgevoegd)
3. Vaststelling van de agenda.
De heer Jense (OR) verzoekt het onderwerp Basisschool de Buit toe te voegen aan de agenda.
Het voorstel wordt door de raad gesteund. Het nieuwe agendapunt wordt toegevoegd aan de
agenda (na de akkoordstukken).
DE AGENDA WORDT ALDUS GEWIJZIGD VASTGESTELD.
4. Vragen van de raad
De volgende vragen worden gesteld:
De heer Bolte (PvdA) stelt vragen over het verzoek voor buitenplanse Uitbreiding Hoogvliet aan de
Dr. Colijnlaan. Ondanks meerdere verzoeken van supermarkt Hoogvliet voor een aanpassing van
de situatie direct buiten de supermarkt, heeft de gemeente/college nog geen reactie gegeven.
Gevraagd wordt naar de initiatiefnemer te reageren en binnen 5 weken aan de raad over de
vorderingen.
Wethouder Van der Meij antwoordt als volgt:
 Bij vaststelling van het bestemmingsplan voor het gebied is bepaald dat geen buitenplanse
wijzigingen worden toegestaan. Hoogvliet heeft indertijd geen zienswijze ingediend,
waardoor het bestemmingsplan op dit punt ongewijzigd is vastgesteld.
 Het college is niet voornemens dit verzoek te honoreren omdat sprake is van een
overcapaciteit aan supermarkten. Beleid is gericht op het concentreren van de
supermarkten in Oud Rijswijk en In de Bogaard.
 Voor de locatie wordt gewerkt aan de ontwikkelingsplan binnen de kaders van het
bestemmingsplan.
 Mogelijkheid bestaat voor binnenplanse uitbreiding van Hoogvliet met 2500m2.
Belangrijkste randvoorwaarde is het opvangen van de extra parkeerbehoefte.
 De lijn van het college zal deze week aan de initiatiefnemer worden meegedeeld.
De heer Fischer (GBR) vraagt naar aanleiding van signalen over het verloop van de
omgevingsvergunning/bouwvergunning van het dierenasiel of de gemeente medeverantwoordelijk
is voor de opgelopen vertraging in de vergunningverlening.
Wethouder Van der Meij antwoordt als volgt:
 Laatste hand wordt aan de ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning. Met
het dierenasiel is intensief contact over alle benodigde onderzoeken e.d. de gemeente
helpt het dierenasiel hierbij intensief.
 Het bestuur van het dierenasiel moet nu nog aanvullende informatie aanleveren om de
aanvraag compleet te krijgen en snel te kunnen afdoen. Zodra hieraan voldaan is kan het
traject verder worden doorlopen.
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De heer Jense (OR) vraagt het college om duidelijk eenduidig beleid te formuleren over de
plaatsing van elektrische laadpalen. Momenteel bestaan er veel misvattingen over o.a.
parkeerplaatsen voor E-auto’.
Wethouder Van Hemert antwoordt als volgt:
 Via de MRDH worden regiobreed E-laadpalen geplaatst.
 Gekeken wordt naar de mogelijkheden van het stellen van regels.
Mevrouw Van der Horst stelt enige vragen over verkeersmaatregelen op de Haagweg en de
Acacialaan. Deze vragen zijn eerder in een gesprek aan wethouder Van Hemert gesteld, maar nog
steeds niet beantwoord. Vervolgens wordt gevraagd of ook bedrijven gebruik kunnen gaan maken
van bezoekerskaarten in vergunninggebieden. Vooral horeca-bedrijven ondervinden last de
beperkte parkeermogelijkheden.
Wethouder Van Hemert antwoordt als volgt:
 De gevraagde verkeersmaatregelen op de Haagweg konden vanwege het koude weer nog
niet worden uitgevoerd. Deze zullen bij temperaturen boven de 10 graden worden
uitgevoerd.
 Fietspad Haagweg. Officieel staat 6 maanden voor het aanpassen van gebreken aan de
weg. Deze periode is nog niet afgelopen. Binnen 2 weken zal deze maatregel uitgevoerd.
 Bezoekerskaarten zijn voor bewoners en niet voor bedrijven. Met verschillende horecaeigenaren is hierover gesproken. Resultaat: tot 21.00 uur betaald parkeren. Vanaf 1
oktober kan ook betaald geparkeerd worden op de Rembrandtkade.
De heer Paredes (BVR) stelt vragen naar aanleiding van de waarschijnlijke vondst van asbest bij
de pas geopende speelplaats gelegen aan de Aletta Jacobsstraat. Gevraagd wordt o.a. waarom
de raad niet eerst is geïnformeerd en of sprake is geweest voor gevaar voor de volksgezondheid
en de oorsprong van het materiaal.
Wethouder Borsboom antwoordt als volgt:
 Excuses voor het versturen van persbericht zonder het eerst aan de raad te sturen.
 De hele week wordt onderzoek gedaan. Nu is nog niet duidelijk of sprake is van asbest.
 De raad wordt daar later over geïnformeerd.
 Sanering heeft plaats gevonden in 2006. Rapporten worden opgevraagd bij ODH. Eerder
onderzoek wees niet uit dat er iets in de grond zat.
 Onduidelijk welke gevaren er zijn. Contact gelegd met GGD. Kans op problemen is volgens
GGD zeer klein.
Vorige vragen over De Buit worden gesteld bij het nieuw opgevoerde agendapunt.
Wethouder Dierdorp antwoordt als volgt:
AKKOORDSTUKKEN
5. Raadsvoorstel bedrijfsvoeringsorganisatie Delft – Rijswijk 2016 (16-008)
De Raad B E S L U I T unaniem om:
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Het College van Burgemeester en Wethouders toestemming te verlenen voor het aangaan van
de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft – Rijswijk (GRB) en
daarmee:
a. te kiezen voor een Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van art. 8 Wgr, de zogenoemde
lichte GR;
b. deze als colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft en Rijswijk aan
te gaan;
c. voor de uitvoering van IT-diensten.
6. Raadsvoorstel benoeming accountant (16-007)
De Raad BESLUIT unaniem om:
Baker Tilly Berk te benoemen als accountant ten behoeve van de controlewerkzaamheden
voor de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018.
7. Raadsvoorstel Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2016 (16-008)
De raad BESLUIT unaniem om:
1. de Financiële Verordening gemeente Rijswijk 2006, met terugwerkende kracht per 1 januari
2016, in te trekken;
2. De Financiële Verordening 2016, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016,vast te
stellen.
8. Basisschool De Buit
De heer Jense (OR) stelt de volgende vragen, deze zijn eerder gesteld als art.42, en kunnen na
beantwoording als afgehandeld worden beschouwd:
 Gevraagd wordt wat nodig is om al de betrokken kinderen op deze school te houden.


Op basis van welke prognoses is het aantal tijdelijke lokalen gebaseerd, en kloppen die
prognoses en aantal lokalen met de huidige aantallen leerlingen?



ls deze prognoses of aantal lokalen niet kloppen, wat is daar dan de oorzaak van?



Zijn er concrete toezeggingen gedaan dat - ook in de tijdelijke situatie van deze school - alle
kinderen uit de wijk RijswijkBuiten in deze school onderwijs kunnen volgen? Krijgen
kinderen uit de wijk daarbij voorrang, ("Thuis nabij Onderwijs") zo niet, waarom niet?



Hoeveel kinderen kunnen er in de huidige situatie in De Buit onderwijs volgen en komen er
ook kinderen uit wijken (of gemeenten) anders dan alleen leerlingen uit RijswijkBuiten, zo
ja, hoeveel kinderen betreft dit?



Bestaan er voornemens om het aantal lokalen snel uit te breiden op de huidige locatie, zo
niet, waarom niet?
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Wie is er - in eerste instantie - verantwoordelijk voor een eventuele uitbreiding van lokalen
op deze tijdelijke school?



Klopt onze informatie dat het betreffende schoolbestuur bereid zou zijn om te investeren in
extra lokalen voor deze tijdelijke school?



Bent u bereid snel met het schoolbestuur te gaan overleggen over de (on)mogelijkheden
van uitbreiding met extra tijdelijke schoollokalen? Zo nee, waarom niet?

Mevrouw Besteman (CDA) stelt vragen over de sterke groei van basisschool De Buit waardoor
kinderen uit de wijk moeten uitwijken naar andere scholen. Gevraagd wordt samen met de
bewoners en de school naar een oplossing te zoeken.
Tevens wordt gevraagd of de geluiden juist zijn dat door een fout in de aanbesteding de realisering
van de brede school in RijswijkBuiten is vertraagd.
Mevrouw Hagenaars (PvdA) stelt vragen over het verplaatsen van de bovenbouw van basisschool
De Buit in RijswijkBuiten. Gevraagd om snel met de ouders in gesprek te gaan over een oplossing.
Verder wordt gevraagd hoe de regionale afspraken over de opvang van het teveel aantal leerlingen
in de nabij gelegen scholen in de nabijheid doorwerken in het realiseren van een brede school in
RijswijkBuiten.
Mevrouw Van der Horst (fractie Van der Horst) vraagt hoe het mogelijk is dat er veel leerlingen van
buiten de wijk toegelaten worden op deze school. Goed moet worden afgewogen of het maken van
extra kosten voor noodlokalen wel te verantwoorden is. In 2015 zal de nieuwe school gebouwd zijn
en het probleem opgelost.
De heer Sterk (VVD) stelt dat meerdere scholen te maken hebben met een te lage capaciteit.
Daarvoor is een regionaal convenant afgesloten om leegstaande klasse elders te kunnen
gebruiken. Dit laat onverlet dat het succes van de wijk niet mag lijden onder deze situatie. De VVD
heeft er alle vertrouwen in dat de verschillende partijen tot een oplossing komen.
De heer Kruger (BVR) stelt dat het uitgangspunt moet zijn dat de kinderen uit de wijk een plek
krijgen op de school. Toelatingsbeleid zou van toepassing moeten zijn. Kijk hiernaar voordat er
extra noodlokalen worden gebouwd.
De heer Fischer (GBR) stelt dat de informatie niet volledig is. Belangrijk is de sociale cohesie in de
wijk. Vraag is of de Lucasstichting (basisschool) zich aan de afspraken heeft gehouden. Hoe kan
geborgd worden dat de nieuwe lokalen voor de kinderen uit de wijk beschikbaar komen.
Reactie van de wethouder.
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
 Het blijft van belang om met alle partijen in gesprek te blijven. Het aanname beleid is echter
een zaak van de school.
 Eerder is met Stichting Lucas, waarvan De Buit onderdeel van is, afgesproken dat 90
leerlingen het maximum is.
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Sociale cohesie is erg belangrijk. Daarom wordt verkend of noodlokalen veilig gerealiseerd
kunnen worden.
Prognose leerlingenaantallen is gebaseerd op geplande groei van de wijk. Nu zitten er 52
leerlingen op De Buit, waarvan 25 van buiten de wijk. School heeft eigen belangen om te
bepalen hoe het omgaat met het aannemen van leerlingen.
Volgens de verordening Onderwijs geldt dat indien een school het maximum aantal
leerlingen overschrijdt deze naar een school in de buurt (<2 km) worden doorgestuurd.
Het schoolbestuur heeft geen reguliere middelen om voor de noodlokalen te betalen.
Overleg met de stichting is daarom nodig.
De uitbreiding van lokalen is een bevoegdheid van de gemeente.
Aanbesteding. De aanbesteding is normaal doorlopen. Wel zijn er veel inschrijvers geweest
en heeft de voorbereid meer tijd gekost.

Tweede termijn
De heer Jense (OR) stelt dat de school meer verantwoordelijkheid moet om voor de kinderen uit
de wijk plaatsen te reserveren. Goed overleg met de stichting is daarom verstandig.
Mevrouw Besteman (CDA) stelt dat over de vertraging van de opening van de nieuwe school
eerder gecommuniceerd kon worden. Gevraagd wordt wanneer een besluit kan worden verwacht
over de noodlokalen.
Mevrouw Hagenaars (PvdA) vraagt of de nieuwe noodlokalen wel voldoende zijn. Verder wordt
gevraagd:
 of de Beatrixlaan wel veilig wordt geacht voor kinderen.
 Waarop de prognose is gebaseerd en wat precies is afgesproken met de Lucasstichting.
Mevrouw Van der Horst (Fractie Van der Horst) vraagt of de directeur van De Buit in overleg is met
het projectbureau RijswijkBuiten over de aanname van leerlingen in relatie tot de verwachting van
de nieuwe bewoners van de wijk.
De heer Kruger (BVR) stelt dat leerlingen van buiten de wijk allereerst binnen de straal van 2 km
van de eigen wijk moeten worden opgevangen. Hierover wordt een rapportage gevraagd.
De heer Fischer (GBR) vraag welke garantie de gemeente heeft dat na bijplaatsing van
noodlokalen hetzelfde probleem niet weer optreedt.
Reactie van de wethouder in tweede termijn
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
 Schoolbestuur is op de hoogte van de gemaakte afspraken over de maximum capaciteit.
 Over het aanname beleid van de school gaat de school gaat zelf. Wel zal de gemeente
hierover in gesprek gaan.
 Met de schoolbesturen is de gemeente in gesprek over dit onderwerp. Verschillende
mogelijkheden worden bekeken.
 De ruimtelijke verkenning wordt gestart om te kijken welk mogelijkheden zich voordoen.
Van de planning wordt de raad op de hoogte gehouden.
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Vanuit de aanmelding uit de wijk wordt uitgegaan van 3 noodlokalen.
Het wijkbelang zal bij een oplossing zwaar wegen.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is behandeld en sluit de bespreking van het
agendapunt.
9. Vaststelling verslag 15 maart 2016
Het (concept-)verslag van de raad van 15 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
10.

Afhandeling ingekomen stukken

De lijst van ingekomen stukken en de voorgestelde wijze van afdoening wordt conform het voorstel
vastgesteld.
11. Bekrachting geheimhouding stukken
Stemverklaring
De heer Van Dijk (GL) geeft aan tegen de oplegging van de geheimhouding te zullen stemmen. De
fractie van Groenlinks wil het debat over de stukken van Modulus in de openbaarheid voeren.
Mevrouw Van der Horst (Fractie Van der Horst) geeft aan tegen de oplegging van geheimhouding
te zullen stemmen.
De heer Van Dam (GBR) geeft aan tegen de oplegging van de geheimhouding te zullen stemmen.
De heer Braam (BVR) verzoekt om hoofdelijke stemming over de reactie van het college op het
verzoek van de opheffing van de stukken rond Modulus.
Voor bekrachtiging geheimhouding Notitie college en adviesnota Modulus stemmen:
- 11 raadsleden
Tegen bekrachtiging geheimhouding Notitie college en adviesnota Modulus stemmen:
- 11 raadsleden
De stemmen staken. Het voorstel komt in de volgende vergadering terug.
Voor bekrachtiging geheimhouding Grondexploitatie Sion ’t Haantje:
- 22 raadsleden stemmen voor bekrachtiging.
BESLUIT: de raad bekrachtigd unaniem de oplegging van geheimhouding op de stukken
Grondexploitatie Sion ‘t Haantje
12. Initiatief voorstel Groen Links: opheffen geheimhouding stukken Modulus
De voorzitter geeft het woord aan de indiener van het voorstel, de heer Van Dijk.
De heer Van Dijk (GL) geeft aan dat voorafgaand aan de vergadering het signaal is opgevangen dat het
college nieuwe informatie heeft ontvangen waardoor het mogelijk een ander standpunt heeft ingenomen over
het initiatiefvoorstel.
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De heer Bolte (PvdA) spreekt zijn bevreemding hierover uit. Indien dit het geval is had het college op grond
van de actieve informatieplicht dit met de raad moeten delen.
De voorzitter geeft aan dat indien over dit onderwerp inhoudelijk gesproken wordt, dit in een besloten
vergadering dient plaats te vinden. Vanuit het college wordt geen nieuwe informatie gegeven.
Het voorstel wordt niet inhoudelijk besproken en in stemming gebracht.
STEMMING:
Voor het voorstel stemmen: 9 raadsleden
Tegen het voorstel stemmen: 12 raadsleden.
Onthouding wegens tijdelijke afwezigheid: 1 raadslid
HET VOORSTEL IS VERWORPEN. GEHEIMHOUDING OP DE STUKKEN WORDT NIET
OPGEHEVEN.
13. Rapport Rijswijkse Rekenkamer “ Rijswijk in samenwerking: consequent ad hoc beleid”
Mevrouw Van Nunen (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
 Pleit voor maximale aandacht voor het belang van burgers bij de keuze van samenwerking. Bij
samenwerking moet transparantie altijd voorop staan.
 Ad hoc-beleid vraagt om helder afwegingskaders voor samenwerking.
 Uitgekeken wordt naar het voorstel na de zomer.

De heer Fischer (GBR) maakt de volgende opmerking:
 Het voorstel stelt akkoord te gaan met de aanbevelingen uit het rapport. Maar welke aanbeveling
wordt nu gedaan? De aanbeveling aan de raad is om te bepalen of Rijswijk verder wil gaan met het
ad-hoc beleid op het gebied van samenwerkingsrelaties.
De heer De Graaf (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
 Het proces is wat stroperig verlopen doordat de reactie van het college niet meteen bij de aanbieding
was gevoegd, maar enige weken later. Gevraagd wordt waarom de reactie van het college vertraagd
was.
 Uitgekeken wordt naar het afwegingskader waaraan het college momenteel werkt.
Reactie van het college
De burgemeester reageert als volgt:
 Het heeft inderdaad enige tijd gekost voordat de reactie van het college er lag.
 Voortvarend wordt met het opstellen van een afwegingskader gestart.
 Met de aanbeveling van de Rekenkamer kan het college verder werken. De raad is uiteindelijk
degene die bepaald welke kaders worden vastgesteld.
DE RAAD BESLUIT UNANIEM:
1.

kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamer Rijswijk: Rijswijk in Samenwerking;
Consequent ad-hoc beleid;
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2.
3.

kennis te nemen van de reactie van het college van B&W op het rapport;
akkoord te gaan met de aanbevelingen uit het rapport.

14. Sluiting
De voorzitter herdenkt G.J. Duin, oud raadslid voor Onafhankelijk Rijswijk die op 15 maart 2016 is
overleden. De voorzitter vraagt de raadsleden een moment van stilte in acht te nemen.
De VOORZITTER sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng.
Ongewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van. 24 mei 2016

M.J. Bezuijen, voorzitter.
J.A. Massaar, griffier.
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