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Agendapunt 1: inspreekrecht burgers:
Er zijn geen insprekers.
Agendapunt 2: vaststellen agenda
Het Forum is akkoord met de agenda.
Agendapunt 3: Vragenuur
Rondvraag:
Mevr. Alberts (GL) vraagt naar aanleiding van het inmiddels vastgestelde Bijenconvenant of de gemeente
Rijswijk zich gaat aansluiten bij ‘’Nederland Zoemt’’. Wethouder mevr. Borsboom antwoordt dat gekeken zal
worden naar de voorwaarden hiervan en dat het haar verder in eerste instantie prima lijkt om zich daarbij aan
te sluiten.
De heer Dolmans (D66) heeft een vraag over de plannen mb.t. Overvoorde en vraagt of het beoogde nieuwe
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hotel en brasserie past in het vigerende bestemmingsplan? Dit hotel heeft toch invloed op de omgeving.
Wordt dit nog betrokken in het lopende onderzoek ten aanzien van De Voorde en zijn de bewoners erbij
betrokken. Want er kan verkeersdrukte ontstaan. Tot slot: Wanneer krijgen we antwoord op de schriftelijke
vragen van 20 maart 2018 van PvdA en D66?
Wethouder Van der Meij antwoordt dat het past in het vigerende bestemmingsplan en dat er geen afwijking
nodig was om dit te doorlopen. De relatie met de Voorde is er niet. Dat is een separate ontwikkeling. De
antwoorden op de vragen zijn vastgesteld in B&W en komen naar de raad.
De heer Dolmans (D66) vraagt zich toch af of het hotel past in relatie tot. de bijzondere doeleinden in het
bestemmingsplan. Een conferentieoord is immers geen hotel of brasserie. Verder antwoordt hij dat hij wel
een samenhang ziet tussen de beide beoogde panden in De Voorde en Overvoorde en vraagt de wethouder
dit alsnog in het onderzoek m.b.t. De Voorde te betrekken.
Overigens is de heer Dolmans positief over de plannen m.b.t beide panden.
Wethouder Van der Meij vindt het goed om nieuwe ontwikkelingen bij het onderzoek te betrekken en logisch
dat er naar de omgeving gekeken wordt. Ambtelijk komt hij terug op de duiding van het bestemmingsplan.
Mevr. Woudstra (D66) vraagt naar de stand van zaken van de beantwoording van de vragen van D66 en
VVD m.b.t. de straatverlichting.
Wethouder Van der Meij stelt dat een informatiebrief hierover in B&W volgende week wordt vastgesteld dat
deze z.s.m. naar de raad wordt gestuurd. De werkzaamheden aan de schakelkasten gaan binnenkort weer
beginnen. Aan het verhelpen van de storingen wordt dagelijks gewerkt.
Vanuit het Forum wordt de wens geuit een keer het onderwerp straatverlichting te agenderen in het Forum.
Die mogelijkheid is er altijd aldus de voorzitter. Dat loopt via de a.s. Agendacommissie.
De heer Weterings (RB) heeft meldingen ontvangen van zwerfafval naast de containers. Dit gebeurt in
meerdere wijken aldus spreker. Wordt hier nog tegen opgetreden?
Wethouder Van der Meij stelt dat dit probleem bekend is en dat er voor de aanpak hiervan een Actieplan
zwerfafval is vastgesteld. Samen met Avalex wordt dit regionaal aangepakt o.a. met een controle via chips op
ondergrondse containers.
Uiteraard blijft het een kwestie van gedrag van mensen.
De heer Weterings (RB) vraagt of er dan extra handhavers worden ingezet?
De heer Braam (BvR) stelt voor om een proef te starten om de ondergrondse containers open te laten staan.
Wethouder Van der Meij antwoordt dat dit eerder is geprobeerd en dat dit leidde tot illegaal gebruik van
containers. Dus daar gaan we terughoudend mee om. Het is aan het nieuwe college het Actieplan uit te
werken.
De heer Bezuijen beantwoordt de vragen over de inzet van handhavers. Hij stelt dat er reeds extra capaciteit
is vrijgemaakt en dat er Reinigingsinspecteurs op worden ingezet. Als er meldingen zijn dan wordt daar op
ingezet. Ook de IOG-inspecteurs worden hiervoor ingezet.
De heer Kooy (PvdA) vraagt naar de stand van zaken van de vorming van een nieuw college. We zijn
inmiddels 3 weken verder.
De heer Bezuijen antwoordt dat het wachten is op bericht hierover van de informateur en formateur de heer
Van der Tak. Omdat hij er nu niet is ontbreekt verdere informatie en kan hierover nu verder niets gezegd
worden.
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De heer Cupedo (BvR) vraagt naar de stand van zaken over aanpassing m.b.t. de aansluiting De Voorde /W.
Churchilllaan en de oversteek fietspad/voetpad. Dat zou in het eerste kwartaal klaar zijn?
De aanwezige collegeleden kunnen hierop geen antwoord geven en het college komt hier schriftelijk op terug.
De heer Braam (BvR) heeft een vraag over de Rembrandtkade en de aldaar aanwezige beschermde
arbeiders woningen. Er is onrust over de toekomst van deze woningen en of deze in de toekomst nog
beschermd blijven? Er staan er nu al 2 leeg en op langere termijn komen er weer 3 leeg.
Wethouder Van der Meij geeft aan dat hem bekend is dat Rijswijk Wonen met een onderzoek bezig is ten
aanzien van deze woningen. Het college heeft daar kennis van genomen. Ook van de leegstand. Dat heeft
o.a. te maken met de staat van onderhoud is hem bekend. De plannen verder van Rijswijk Wonen zijn hem
niet bekend.
Vragen over IB’s:
Mevr. Bentvelzen (BvR) verzoekt om IB 18 028 (Huis van de Stad- parkeervoorziening onder stadhuisvijverte agenderen voor een Forum. Forum is akkoord.
Mevr. De Man (OR) heeft een vraag over IB 18 021 (verkoop Laboucherelaan 1). Ze vraagt of dit gevolgen
heeft voor de sportschool?
Wethouder Van Hemert stelt dat het dan gaat om de sportschool die er naast zit en dus heeft dit voor hen
geen gevolgen.
De heer Karremans (WIJ) heeft een vraag over IB 18 022 (uitvoer motie De Voorde). Hij geeft aan dat er een
bijeenkomst met bewoners is geweest. Is dat de wethouder bekend?
Wethouder van der Meij geeft aan dat hij weet dat er een bijeenkomst is geweest, maar meer niet.
De heer Karremans (WIJ) geeft aan dat hij het jammer vindt dat de wethouder hierover niets meer weet.
Mevr. Besteman (CDA) wil overigens graag deze bovenstaande brief agenderen in een Forum. Forum is
akkoord.
Mevr. Van Nunen (PvdA) heeft een vraag over IB 18 023 (Inkoopstrategie WMO 2019). Nu de strategie is
vastgesteld en bepaald vraagt zij zich af als de gemeente zich nu richt op de tariefstructuur en of de kwaliteit
dan ook in orde is? Goed monitoren blijft dus belangrijk.
Wethouder Lugthart stelt dat ze dat doen.
Mevr. Van Nunen (PvdA) heeft nog een vraag over IB 18037 (Verwachte effecten van maatregelen voor
terugdringen tekort op de Buigmiddelen voor 2017)
Is de aanvraag vangnetregeling nog niet ingediend?
Wethouder Lugthart geeft aan dat de aanvraag wel is ingediend. Hij stelt voor dat het onderwerp BUIGmiddelen een keer in de werkgroep Sociaal Domein wordt besproken. Er komt naar verwachting een
aanpassing vanuit het Rijk en een gedeeltelijke compensatie.
Mevr. Besteman (CDA) verzoekt om deze IB 18037 over de BUIG-middelen te agenderen in een Forum.
Het Forum stemt in.
De heer Majjaoui (WIJ) stelt nog over deze brief de vraag: wat de vervolgstappen zijn en effecten voor de
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bewoners. Wie zijn erbij betrokken?
Wethouder Lugthart stelt dat dit meegenomen wordt in de werkgroep Sociaal Domein.
De heer Kooy (PvdA) stelt een vraag over IB 18 026 (Eneco). Hij heeft informatie uit de pers over het
verkoopproces gelezen. Is dit dezelfde informatie die de gemeente heeft? Krijgt anders de raad daar verder
nog informatie over?
Hij heeft vernomen dat de voorzitter van de raad van Bestuur Eneco vertrokken is met twee jaarsalarissen. Is
dit een vertrekpremie?
De heer Bezuijen stelt dat de informatie die de gemeente heeft dezelfde informatie is als vanuit de pers.
Zodra er meer relevante informatie is wordt de raad geïnformeerd uiteraard. Het college heeft geen nadere
informatie over de afkoopsom van de vertrekkende voorzitter van de Raad van Bestuur.
De heer Kooy (PvdA) wil graag ook IB 18 039 (st. van zaken HBG-locatie) agenderen voor een Forum. Forum
is akkoord.
De heer Weterings (RB) heet een vraag over IB 18 031 (Veiligheid). Daarin wordt o.a. aangegeven dat er een
dialoog moet blijven ten aanzien van demonstraties en evenementen. Naar aanleiding van recente oproepen
tot lawaaidemonstraties ter verstoring van de Dodenherdenking van 4 mei wil spreker graag horen van de
portefeuillehouder dat hiervan afstand wordt genomen door het college. En komen er dan maatregelen?
De heer Bezuijen stelt dat hij geen signalen heeft ontvangen van een dergelijke lawaaidemonstratie of
anderszins een verstoring van 4 mei. Zodra de openbare orde in het geding is komen er maatregelen of
verboden als het niet anders kan.
De heer Keus (GBR) heeft nog een vraag over IB 18 026 (Eneco). Hij vraagt of na het vertrek van de topman
bij Eneco het onderdeel duurzaamheid in het geding komt. Rijswijk ging immers voor een duurzame missie.
Verandert dit iets ten aanzien van de verkoop van de aandelen? Zijn er gesprekken hierover met de
grootaandeelhouders Den Haag en Rotterdam
De heer Bezuijen geeft aan dat er geen reden is om een ander standpunt in te nemen ten aanzien van
duurzaamheid dan wel dat dit gevolgen zou hebben in het verkoopproces. We houden dit in de gaten.
Vanuit Den Haag of Rotterdam zijn geen signalen ontvangen.
De heer Keus (GBR) heeft een vraag over IB 18 024 (Onderzoek mogelijkheden Blijvers lening). Hij stelt dat
GBR dit initiatief ondersteunt. Een mooi initiatief zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Er zijn ook
initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot de Verzilverhypotheek. Wordt dit meegenomen?
Wethouder Van der Meij stelt dat deze hypotheekvorm een recent instrument is en dat er in augustus een
plan komt om een duurzaamheidslening te treffen. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de
Verzilverhypotheek worden dan meegenomen.
Mevr. v.d. Kooij (GL) stelt nog ten aanzien van de Blijvers lening dat zij vernomen heeft dat ouderen er nog
weinig gebruik van maken en of er ondersteuning is voor ouderen m.b.t. aanpassingen. Zijn er afspraken met
de woningcorporaties hierover? Geldt de lening alleen voor ouderen of ook voor mensen met een beperking?
Wethouder Van der Meij antwoordt dat deze suggesties kunnen worden meegenomen in het a.s. plan. Het
voorstel komt nog naar de raad hierover. De Blijvers lening gaat niet over woningcorporaties, maar het is
bestemd voor woningeigenaren. Of dit ook gaat gelden voor mensen met een beperking weet hij nog niet,
maar daar wordt ook op ingegaan in het voorstel dat naar de raad komt.
De heer Van Enk (CDA) heeft een vraag over IB 18 029 ((vernieuwd Inkoop- en aanbestedingsbeleid).
Hij stelt dat in deze brief staat dat het beleid hieromtrent vanwege de gewijzigde Aanbestedingswet en een
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maatschappelijke ontwikkeling als duurzaamheid aan herziening toe is. Komen de aanbestedingen dan
duurder uit?
Wethouder mevr. Borsboom stelt dat de eventuele meerkosten als gevolg hiervan dan bij de partijen terecht
komen die inschrijven op de aanbesteding. De heer Van Enk (CDA) stelt dat een goed plan is bij elke
aanbesteding dit toe te passen en af te wegen ten aanzien van duurzaamheid: wat het kost en wat het
oplevert. Wethouder mevr. Borsboom zegt dat dat ook zo gaat.
Mevr. Kistemaker (GL) heeft een vraag over IB 18 023 (Inkoopstrategie WMO 2019). Ze mist in het stuk cliënt
tevredenheid?
Wethouder Lugthart antwoordt dat dit onderdeel met de andere gemeenten in H4 verband wordt besproken.
Mevr. Alberts (GL) heeft een vraag over IB 18 034 (Contractverlenging voor levering gas- en elektriciteit door
energieleverancier ENGIE).
De motie hierover is overgenomen door het college, maar ze vraagt zich af waarom de raad hier wederom
pas achteraf over is geïnformeerd.
Wethouder Lugthart komt hierop terug.
Mevr. De Man (OR) heeft een vraag over IB 18 032 (Burgerinitiatief Eerste energie coöperatie ‘’Zon op
Rijswijk’’).
Ze heeft wat klachten gehoord van netbeheerders hierover. De gemeente heeft zelf ook zonnepanelen
geplaatst op het dak van de Gemeentewerf en mocht het zo zijn dat de Gemeentewerf wordt gesloopt dan
zullen de zonnepanelen meeverhuizen naar een eventuele nieuwe locatie van de Werf. De kosten zijn dan
voor de gemeente? Zijn er al ontwikkelingen in die richting ? mocht dat zo zijn: wordt de raad dan
geïnformeerd hierover?
Wethouder mevr. Borsboom geeft aan dat hier gaat om de eerste energie coöperatie. Het college heeft
bewust gekozen om dit risico van een eventuele verhuizing op zich te nemen. Dat hangt allemaal samen met
de ontwikkelingen in het Havenkwartier, maar dat speelt nog wel enige jaren.
Vragen over RA’s:
De heer Sleddering (VVD) heeft een vraag over RA 18 009 (over de DSW). Hij vindt dat de reactie
onvoldoende is. Zo van we kunnen er niets aan doen als gemeente. Hij vindt dat de gemeente zich actiever
moet opstellen.
Wethouder Lugthart antwoordt dat de DSW onder een vergrootglas ligt. De Rijkssubsidie voor de DSW is
verlaagd en de DSW komt structureel geldt tekort. Dat is duidelijk, maar er komen een aantal
herstructureringsmaatregelen. Het AB en DB van DSW hebben o.a. gekeken naar de taakstellingen ten
aanzien van Bedrijfsvoering. We zijn nu bezig de komende maand met de nieuwe begroting en als gemeente
kunnen we hierover een zienswijze indienen. Daarin kunnen we kritisch zijn en dit verwoorden in de
zienswijze die komende maand naar de raad komt. Terecht dat er zorgen zijn en dat we hieraan iets moeten
doen en stappen moeten maken.
Het gaat immers om een kwetsbare groep mensen. Een groep die moet kunnen blijven werken.
De heer De Vries (GL) heeft een vraag over RA 18 004 (Verkeerssituatie Van Rijnweg te Rijswijk). Hij vraagt
aan de wethouder of de situatie daar hem bekend is.
Wethouder de heer Van Hemert stelt dat de situatie zeker bekend is. De Van Rijnweg wordt ook steeds
drukker en dat heeft gevolgen. Er wordt gekeken naar de snelheden daar via snelheidsmeters. Er is contact
geweest met briefschrijver. Er kan een stop komen op de Van Rijnweg, maar dan wordt het elders weer
drukker. Kan dus veel impact hebben.
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De heer De Vries (GL) stelt dat briefschrijver aangeeft dat het te druk wordt. Gaat de wethouder in gesprek
met de bewoners?
Wethouder Van Hemert antwoordt dat het gemonitord gaat worden en eventueel wordt gesproken met de
bewonersorganisatie Rijswijk Buiten.
De heer De Vries (GL) heeft een vraag over RA 18 006 over de Billboards. Hij vraagt of dit in de evaluatie van
de verkiezingen die eraan komt kan worden meegenomen?
De heer Bezuijen antwoordt dat dit meegenomen wordt.
De heer De Vries (GL) heeft nog een vraag over RA 18 011 (wijziging buslijn 23) en RA 18 015 (zorgen
omtrent voorstel HTM eind 2018 over bereikbaarheid van De Strijp/Endezant/ministersbuurt/ De Schilp).
Wat gaat de wethouder doen richting MRDH, zo vraagt hij?
Wethouder Van Hemert stelt dat het college eerst gereageerd heeft op het concept-vervoersplan 2018/2019
richting HTM en MRDH. Hij heeft tevens aandacht voor de verslechtering van de buslijnen gevraagd in de
bestuurscommissie MRDH. Ook op het definitieve Vervoersplan is een negatieve reactie gekomen vanuit
Rijswijk. We blijven wel in gesprek, zo stelt hij.
De heer Keus (GBR) vraagt of ook andere gemeenten Rijswijk hier in steunen ? Dat is namelijk belangrijk
gelet op de slechts 5 stemmen die Rijswijk heeft in de bestuurscommissie.
De heer Braam (BvR) stelt dat de raad erg laat op de hoogte is gesteld van deze ontwikkelingen. Dan hadden
zowel bewoners en raad ook in actie kunnen komen.
Wethouder Van Hemert stelt dat de reactie op het concept-plan in februari is verzonden. Het was trouwens
nog een concept. Toen het plan definitief werd hebben we als college opnieuw gereageerd en is de raad op
de hoogte gesteld. Hij is wel blij met de steun vanuit de raad.
De heer Kooy (PvdA) wil graag over de beleidsuitgangspunten van de vervoerder praten.
Gelet op de uitvoerige discussie die is ontstaan worden de beide RA’s (18 011 en 18 015) op voorstel van de
voorzitter geagendeerd voor een komend Forum. Forum is akkoord. Alle relevante correspondentie over dit
onderwerp wordt hierbij toegezonden.
Mevr. Koegler (CDA) heeft een vraag over RA 18 005 (Opmaat begroting 2019 GR GGD en Veilig Thuis
Haaglanden). Ze stelt dat sinds de samenwerking de werkdruk is toegenomen o.a. door de Radarfunctie. Er
zijn meer meldingen. Hoe zit t met de extra capaciteit?
Wethouder Lugthart geeft aan dat er inderdaad meer meldingen zijn bij Veilig Thuis. Dat is nu inderdaad
ondergebracht bij de GGD. Meer meldingen en het aantal adviezen stijgt ook. Hiervoor zijn
beheersmaatregelen nodig. Dat onderdeel kunnen we neerleggen in de a.s. zienswijze richting de GR
GGD/Veilig Thuis. Dat komt nog in de raad. Het is lastig te zeggen hoe het komt dat er meer meldingen zijn.
Het netwerk moet in ieder geval op orde zijn.
De voorzitter sluit het Vragenuur.
4. Mededelingen college
Geen.
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5. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen
Geen opmerkingen.

6. Overzicht toezeggingen en moties
Mevr. Alberts (GL) verzoekt om de toezegging m.b.t. de Ja/Ja stickers toe te voegen aan de lijst alsmede de
toezegging uit het afgelopen Forum Stad mb.t. het luchtkwaliteitsplan.
Tevens een verzoek om de motie mb.t. ENGIE weer op te nemen in het overzicht.
N.a.v. motie OR: Exploitatie sportvelden Hoekpolder. Op verzoek van dhr. R. Veerman (D66) wordt deze
motie en onderwerp geagendeerd in een komend Forum. Hij vraagt zich af wat de stand van zaken is en of
de gemeente nog een rol kan spelen.
7. Vaststelling Forumverslagen Stad en Samenleving d.d. 20 februari 2018
De verslagen worden vastgesteld.
8. Raadsvoorstel Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Rijswijk 2018
De voorzitter geeft het woord aan de heer Majjaoui (WIJ).
De heer Majjaoui (WIJ) stelt dat zowel college als raad een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om
integriteit. WIJ is akkoord met het Protocol en de richtlijnen hierin. Wel geeft het Protocol de indruk dat de
politieke ambtsdragers de integriteit al hebben geschonden. Het is te repressief van aard. Het uitgangspunt
moet immers zijn vertrouwen en een constructieve houding. Geef een positieve en empathische draai aan het
Protocol en zet meer in op preventie. Geef voorlichting hierover en geef aan waar de grenzen liggen. Dat
draagt bij aan bewustwording. Hier ligt ook een rol voor de griffie. Hij stelt een aantal wijzigingen voor in het
Protocol. Zet in op preventie en leg niet het accent op repressie meer op meer voorlichting, geef de griffie
hierin een rol. Voorkomen is beter dan genezen.
Mevr. v.d. Kooij (GL) vindt het namens de GL- fractie een helder Protocol. Probeer wel het woord : fractie
assistent consequent te gebruiken.
De heer Dolmans (D66) geeft richting WIJ aan dat de raad hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft en
stelt dat eventueel WIJ zelf met een voorstel hierover komt.
Verder stelt hij t.a.v. artikel 10 lid 1 van het Protocol voor dat bij een vermoeden van een strafbaar feit de
bepaling -na overleg met het college of fractievoorzittersoverleg- kan komen te vervallen. Een dergelijke
toegevoegde verplichting is zijns inziens overbodig en is evenmin in het daaropvolgende artikel 11 lid 1 (in
geval van een vermoeden van een opzettelijk valse beschuldiging) opgenomen. Het laat overigens onverlet
dat de burgemeester in beide situaties de vrijheid heeft dit met het college of fractievoorzittersoverleg te
bespreken.
De heer Braam (BvR) vergelijkt het Protocol met een hypotheekakte. Je moet goed weten hoe te handelen
als het misgaat. Kan zich vinden in het voorstel.
Mevr. Besteman (CDA) vindt het goed dat integriteit op de agenda staat. Is het nu een voorstel om de griffier
als vertrouwenspersoon aan te wijzen of een besluit? Goed dat er overigens een vertrouwenspersoon is
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De heer Bezuijen antwoordt dat het Protocol nodig is, zodat helder is wat de procedure is en welke stappen
er worden genomen als zich dergelijke integriteitskwesties voordoen. Kortom, een Protocol geeft handvatten
voor als het misgaat. Natuurlijk is preventief beleid ook nodig. In het kader van het Inwerkprogramma voor de
raad komt er dan ook op 19 juni a.s. een bijeenkomst voor de raad over dit onderwerp. Eventueel wordt dit
jaarlijks herhaald. De voorgestelde correcties van GL worden doorgevoerd en hij kijkt nog even naar het
voorstel van D66 m.b.t. art. 10. In die zin zal het voorstel naar de raad worden aangepast. De griffier is
inderdaad de eerste vertrouwenspersoon waar je als raadslid terecht kunt in dergelijke integriteitskwesties als
het gaat om raadsleden.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk gaat naar de a.s. raad.
9. Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde en nieuwe regeling Forum gemeente Rijswijk
2018
De voorzitter geeft op voorhand aan dat het voorstel inzake het nieuwe Reglement van Orde en
Forumregeling reeds in het presidium uitvoerig is besproken.
De heer Weterings (RB) heeft een vraag over inspreekrecht ten aanzien van inspreken op nietgeagendeerde onderwerpen na het vervallen van het plenair forum. De heer Bezuijen geeft aan dat in het
vervolg in het Forum Stad of Samenleving ingesproken kan worden over geagendeerde en nietgeagendeerde onderwerpen. Die mogelijkheid blijft in die zin bestaan.
De heer Karremans (WIJ) vindt namens zijn fractie dat de in het voorstel genoemde werkwijze tijdelijk moet
zijn. Er is nl. volgens WIJ een andere manier van werken nodig. Het is de vorige werkgroep raad in positie die
zich hiermee bezig hield niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen, maar met de steun van de nieuwe raad
moeten we dit weer gaan oppakken. Er ligt immers een duidelijke aanbeveling in het rapport van de
Rekenkamer over burgerparticipatie. Er is duidelijk een grote behoefte aan een actuele visie op
burgerparticipatie. We moeten met de nieuwe raad hier handen en voeten aan gaan geven. En een
werkgroep hierover nieuw leven inblazen. Er zal rekening moeten worden gehouden met de wensen van
inwoners. Eventueel met extra budget.
Dan nog iets over het fractieassistentschap. WIJ vindt dat fractieassistenten moeten weten waar ze aan toe
zijn. Er is veel onduidelijk over het fractieassistentschap in Rijswijk. De fractieassistent doet hier immers
hetzelfde werk als landelijk een raadscommissielid en moet derhalve op dezelfde wijze een vergoeding
ontvangen op basis van de landelijke circulaire richtlijnen voor het raadscommissielidmaatschap. Hij verzoekt
de griffie de Verordening op de fractieassistenten in die zin aan de landelijke richtlijnen aan te passen en een
herberekening cq kostenoverzicht te verstrekken van de gevolgen hiervan voor de vergoeding en dit spoedig
met de raad te delen.
Mw. v.d. Kooij (GL) heeft een opmerking over Forumregeling artikel 17 aangaande woordvoerder tijdens
Forum
In art. 17 van de Regeling is bepaald dat iedere fractie bevoegd is om per agendapunt één persoon in een
Forum het woord te laten voeren. Dit lid wordt geacht namens zijn fractie het woord te voeren. Toegevoegd
aan deze bepaling is dat dit niet geldt voor het in artikel 13 lid 3 sub b genoemde Vragenuur. Dan mogen
meerdere personen dus per fractie het woord voeren, vraagt zij zich af. Ze vraagt om helderheid.
Tevens de vraag of de namen en het onderwerp van de insprekers vooraf aan vergadering bekend kan
worden gemaakt?
De heer Dolmans (D66) bepleit dat bij het nieuwe Vragenuur de vragen van tevoren worden ingediend bij het
college, zodat zij tijd hebben om de vragen voor te bereiden en te beantwoorden. (D66)
Over art. 18 van de Forumregeling stelt hij dat bij spreekrecht burgers en belanghebbenden in Forum
toegevoegd wordt dat elke spreker maximaal 5 minuten het woord krijgt, met een maximum van 3 sprekers
per onderwerp.
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Mevr. Van Nunen (PvdA) geeft richting WIJ aan dat we in de a.s. raad een besluit nemen over dit
voorliggende voorstel en dat we later als raad terugkomen op de voorstellen van WIJ. Dat zijn toch
fundamentele zaken en daar is ook eerder een motie aan gewijd.
Mevr. Bentvelzen (BvR) verzoekt om een aanpassing in artikel 45 lid 3 RvO. Dit moet zijn een verwijzing naar
art. 44 (schriftelijke vragen) i.p.v. art 42 (oud). Zij is het eens met de opmerkingen van WIJ over
fractieassistentschap.
De fractie van Bv R overweegt nog een amendement in te dienen over IB’s en RA’s.
De heer Keus (GBR) geeft aan dat in artikel 40 in het derde lid over Initiatiefvoorstel binnen het Reglement
van Orde wordt gesproken over een niet nader genoemde termijn. Deze termijn is echter niet genoemd in het
artikel. Graag wel benoemen.
De heer Bezuijen geeft aan dat de technische opmerkingen zullen worden verwerkt door de griffie voor de
komende raad. Hij geeft richting WIJ aan dat de griffie bezig is met een notitie over het fractieassistentschap
en dat deze eraan komt in juni a.s.
Ten aanzien van de opmerking van de heer Dolmans (D66) over het vooraf indienen van de vragen voor het
Vragenuur stelt de heer Bezuijen dat hierover in het presidium reeds gesproken is. Het merendeel was het
erover eens dat de voorkeur uitgaat naar zg. informele afspraak hierover waarin je als raadslid vrij bent om je
vraag van tevoren in te dienen bij het college en als je dat niet doet het risico loopt als raadslid dat je geen
antwoord krijgt op je vraag. Dus een zekere vrijheid hierin betrachten en niet de verplichting opnemen in de
regeling.
De voorzitter concludeert dat BvR aangegeven heeft dat er een mogelijkheid is dat zij een amendement
indienen in de a.s. raad en dat het voorstel aldus als bespreekstuk naar de a.s. raad gaat.
De voorzitter sluit hiermee het Forum en dankt de aanwezigen.
Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van ……. 2018.
De forumgriffier,
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