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Betreft

Openbaar verslag Forum Samenleving d.d. 24 april 2018

datum

Mei 2018

Agendapunt 1: inspreekrecht burgers:
Er zijn geen insprekers.
Agendapunt 2: vaststellen agenda
Het Forum is akkoord met de agenda.
Agendapunt 3: Vragenuur
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 prima lijkt om zich daarbij aan te sluiten.
De heer Dolmans (D66) vraagt of het nieuwe conferentie oord Overvoorde met een hotel en brasserie past in
het vigerende bestemmingsplan? Wordt dit nog betrokken in het lopende onderzoek ten aanzien van De
Voorde en zijn de bewoners erbij betrokken. Wanneer krijgen we antwoord op de schriftelijke vragen van 20
maart 2018 van PvdA en D66?
26-9-2018 12:23:19 /

Pagina 1 van 5

vastgesteld openbaar verslag (vervolg)

Forum Stad & Samenleving
24 april 2018

Wethouder Van der Meij antwoordt dat het past in het bestemmingsplan en dat er geen afwijking nodig was
om te doorlopen. De natwoorden

4. Mededelingen college
Geen.
5. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen
Geen opmerkingen.
6. Overzicht toezeggingen en moties
Naar aanleiding van het overzicht vraagt mevr. Sonneveldt (GBR) zich bij de eerste toezegging over WR af
welke bijeenkomst wordt bedoeld van 21 april 2017.
Wethouder mevr. Borsboom antwoordt dat het hier gaat om bijeenkomst van WR op eigen initiatief en dat
veel raadsleden daarbij waren.
7. Vaststelling Forumverslagen 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
8. Raadsvoorstel Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Rijswijk 2018
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Bentvelzen (BvR).

9. Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde en nieuwe regeling Forum gemeente Rijswijk
2018
De voorzitter geeft het woord aan
Mw. v.d. Kooij (GL) heeft een opmerking over Forumregeling artikel 17: 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 per fractie het woord voeren.
N.a.v. opmerking dhr. Dolmans (D66) over Forumregeling artikel 18: Spreekrecht burgers en
belanghebbenden in Forum
Toegevoegd aan lid 5 van dit artikel is dat elke spreker maximaal 5 minuten het woord krijgt, met een
maximum van 3 sprekers per onderwerp.
N.a.v. opmerking mevr. Bentvelzen (BvR) over aanpassing artikel 45 lid 3 RvO
Artikel 45 lid 3 is aangepast: moet zijn verwijzing naar art. 44 (schriftelijke vragen) i.p.v. art 42 (oud)
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N.a.v. opmerking de heer Keus (GBR) over artikel 40 lid 3 Initiatiefvoorstel RvO
In artikel 40 in het derde lid over Initiatiefvoorstel binnen het Reglement van Orde wordt gesproken over een
niet nader genoemde termijn.
Het voorstel is om in artikel 40 lid 2 een (redelijke) termijn te noemen van 6 weken voor het college om
wensen of bedenkingen kenbaar te maken aan de raad over het initiatiefvoorstel. In het derde lid wordt
vervolgens verwezen naar deze termijn.
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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