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Betreft: Ledenraadpleging over het beleidsplan van het
College voor Arbeidszaken
B. en W. besluiten:
1. In te stemmen met het beleidsplan “Trots” van
het College voor Arbeidszaken van de VNG.
2. Bij de stemming op te merken dat: De financiële
ruimte om met de genoemde onderwerpen aan
de slag te gaan is vaak beperkt. Het CvA wordt
voorgesteld subsidiemogelijkheden in het
beleidsplan op te nemen.
De burgemeester besluit:
Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de
Gemeentesecretaris / algemeen directeur op te
dragen het collegebesluit voor 22 mei 2019 kenbaar
te maken bij het CvA.

SMV

02

Sport & Maatschappelijk
Vastgoed
19.031102/SMV

Betreft: Uitwerking Ruimte voor sport in Rijswijk
B. en W. besluiten:
De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de
raad te doen toekomen.

BELSD

03

Beleid Sociaal Domein
19.035844/BELSD

Betreft: Inkoop Gecertificeerde Instellingen
(Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, CIT en
Expertiseteam)
B. en W. besluiten:
1. Het inkoopbureau H10 opdracht te geven tot
het inkopen van de Wettelijke taken en
preventieve jeugdbescherming, Crisis
Interventieteam en Expertiseteam Complexe
Zorg voor de periode 2020-2024
2. De memo ‘Inhoudelijk kader wettelijke en nietwettelijke taken’ vast te stellen en hiermee
opdracht te geven:
a. De Wettelijke taken en preventieve jeugdbescherming in te kopen via een open huis
inkoopsysteem met een contractduur van 4 jaar
met de mogelijkheid tot 2 keer 2 jaar
verlenging;
b. CIT en Expertiseteam in te kopen via een
licht regime Europese aanbesteding, ieder met
een contractduur van 2 jaar met de
mogelijkheid van 2 keer 1 jaar verlenging.
Daarmee wordt de ontwikkelopdracht, zoals
beschreven in paragraaf 5.2.1 en 5.2.2 van het
memo “Inhoudelijk kader wettelijke en nietwettelijke taken“ vastgelegd;
c. De werkwijze ‘Beter samenspel voor veilig
opgroeien’ onderdeel te laten zijn van de
inkoopdocumenten en op te nemen in de
raamovereenkomst van de Wettelijke taken en
preventieve jeugdbeschermingstaken.
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BELSD

04

Beleid Sociaal Domein
19.045730/BELSD

Betreft: Beantwoording vragen van raadsleden o.g.v.
art. 44 RvO BVR en GBR over 'Niet Nederlands
spreken, toch bijstand?' (19/004)
B. en W. besluiten:
De antwoorden op de schriftelijke vragen op grond
van art. 44 RvO van de fractie BVR en GBR over
‘niet Nederlands spreken, toch bijstand? (nr.
19/004) vast te stellen en aan de raad te doen
toekomen.

I&H

05

Inspectie & Handhaving
19.038845/I&H

Betreft: Beantwoording vragen van raadsleden o.g.v.
art. 44 RvO Beter voor Rijswijk inzake BBQ-verbod
Landgoederenzone (19/013)
B. en W. besluiten:
De antwoorden op de schriftelijke vragen op grond
van art. 44 RvO van de fractie Beter voor Rijswijk
inzake het BBQ-verbod in de Landgoederenzone
nr.: VR 19 013 vast te stellen en aan de raad te doen
toekomen.

Ru

06

Ruimte
19.024011/Ru

Betreft: Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan
"Herontwikkeling HBG-locatie"
B. en W. besluiten:
1. De “Nota van Inspraak herziene stedenbouwkundige opzet HBG-locatie” en de daarin
opgenomen beantwoording vast te stellen en te
doen uitgaan naar indieners van een
inspraakreactie.
2. Het voorontwerpbestemmingsplan aan te
passen naar het ontwerpbestemmingsplan
zoals aangegeven in de toelichting behorende
bij dit B&W-voorstel.
3. Het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling
HBG-locatie” en het bijbehorende ontwerpbesluit gedurende zes weken na publicatie ter
inzage te leggen alsmede een inloopbijeenkomst te houden.
4. Op basis van de aanmeldingsnotitie af te zien
van het opstellen van een milieueffectrapport
voor de realisatie van 550 woningen op de
HBG-locatie.
5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan
de raad te doen toekomen.

RB

07

RijswijkBuiten
19.002101/RB

Betreft: Intentieovereenkomsten Ontwikkeling
Woongebieden Pasgeld-Oost en Pasgeld-West en
Spoorzone (Parkrijk en Pasgeld-West)
B. en W. besluiten:
1. De Intentieovereenkomst Ontwikkeling
Woongebieden Pasgeld-Oost en Pasgeld-West
vast te stellen.
2. De Intentieovereenkomst Spoorzone vast te
stellen.
3. Kennis te nemen van het concept Pasgeld
Connects.
De burgemeester besluit:
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Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet aan
wethouder J. Keus op te dragen de overeenkomsten te ondertekenen.

RB

08

RijswijkBuiten
19.043211/RB

Betreft: Koopovereenkomst met Heembouw B.V.
inzake koop en levering fase 3 en 4 t.b.v. 40
bedrijfsunits op het deelplan "De Comphaan" te Rijswijk
Buiten
B. en W. besluiten:
De koopovereenkomst “Fase 3 en fase 4 deelplan
De Comphaan” tussen de gemeente Rijswijk en
Heembouw B.V. goed te keuren.

I&H

09

Inspectie & Handhaving
19.037731/I&H

Betreft: Aanpak zomeractiviteiten
B. en W. besluiten:
1. Kennis te nemen van de Aanpak overlast
zomeractiviteiten.
2. De Aanpak overlast zomeractiviteiten ter
informatie aan de raad te doen toekomen.
3. De raadsinformatiebrief aan de raad te doen
toekomen.

RO

10

Domein Ruimtelijke
Ontwikkelingen
19.046451/RO

Betreft: Keuze voor lobbystrategie en –bureau
B. en W. besluiten:
1. Meines, Holla en Partners een lobbystrategie
(eerste fase) op te laten stellen voor Rijswijk.
2. De burgemeester aan te wijzen als
coördinerend portefeuillehouder van de
lobbystrategie.
3. De op te stellen lobbystrategie ter vaststelling
voor te leggen aan het college.

Ru

11

Ruimte
19.040322/Ru

Betreft: Uiting van zorg over 5G frequenties
B. en W. besluiten:
De reactie op de brief van 27 maart 2019 vast te
stellen en te verzenden.

Ru

12

Ruimte
19.046258/Ru

Betreft: Beantwoording raadsadres inwoner Rijswijk
inzake Gevaren uitrol 5G netwerk (RA 19/016)
B. en W. besluiten:
1. De reactie op de brief van 20 maart 2019 vast te
stellen en te verzenden.
2. De gemeenteraad een afschrift te zenden van
deze brief.

Ru

13

Ruimte
19.043357/Ru

Betreft: Ontwikkelperspectief Havenkwartier
B. en W. besluiten:
1. Het Ontwikkelperspectief als concept vast te
stellen en open te stellen voor participatie.
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan
de raad te doen toekomen.
3. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak
Havenkwartier als leidraad voor het opstellen
van een uitvoeringsplan voor de transformatie
van het Havengebied.

19.048127

6-6-2019 11:15:01

Pagina 4 van 5

vastgesteld
19.048127

Besluitenlijst
B.& W.-VERGADERING d.d.

21 MEI 2019

BELSD

14

Beleid Sociaal Domein
19.040982/BELSD

Betreft: Beantwoording vragen van raadsleden o.g.v.
art. 44 RvO PvdA inzake Besteding van rijksgelden
2018 ter bestrijding van armoede onder kinderen in
Rijswijk (19/014)
B. en W. besluiten:
De antwoorden op de schriftelijke vragen op grond
van art. 44 RvO van de fractie PvdA inzake
Besteding van rijksgelden 2018 ter bestrijding van
armoede onder kinderen in Rijswijk (nr.: 19/014)
vast te stellen en aan de raad te doen toekomen.

GS

15

Gemeentesecretaris

Betreft: intentieverklaring 5 pijlers tegen eenzaamheid
B. en W. besluiten:
Akkoord te gaan met de ondertekening van de
intentieverklaring op 22 mei 2019 voor de 5 pijlers
tegen eenzaamheid.
De burgemeester besluit:
Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de
portefeuillehouder Welzijn, Cultuur en Onderwijs
op te dragen de intentieverklaring te ondertekenen.

GS

16

Gemeentesecretaris
19.039532/GS

Betreft: vaststelling besluitenlijst d.d. 14 mei 2019, no.
20
B. en W. besluiten:
De besluitenlijst d.d. 14 mei 2019, no. 20 vast te
stellen.

GS

17

Gemeentesecretaris
19.031443/GS

Betreft: vaststelling administratieve besluitenlijst d.d. 16
mei 2019, no. 20A
B. en W. besluiten:
De administratieve besluitenlijst d.d. 16 mei 2019,
no. 20A vast te stellen.
Vastgesteld met 17 volgnummer(s) in de vergadering
van B&W d.d. 28 mei 2019
w.g. M.J. Bezuijen, burgemeester

w.g. Middendorp, secretaris
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