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Agendapunt 1: inspreekrecht burgers:
Er zijn geen insprekers.
Agendapunt 2: vaststellen agenda
Forum is akkoord met agenda.
Agendapunt 3: Rondvraag
De heer Dijkhuizen (OR) heeft een vraag over de afgelopen landelijke verkiezingen van 15 maart jl. Zijn
vraag luidt of er in Rijswijk ook sprake was van een tekort aan stembiljetten en zo ja, om hoeveel
stembureaus ging dit en hoe is dit opgelost ? Daarnaast vraagt hij zich af of er hierdoor problemen
ontstonden voor mensen om hun stem uit te brengen in Rijswijk?
De heer Bezuijen geeft aan dat er inderdaad een tekort aan stembiljetten waren. Dat heeft te maken gehad
met de hoge opkomst. Er zijn in allerijl en met spoed stembiljetten aangevoerd bij de stembureaus waar het
om ging. In ieder geval heeft uiteindelijk een ieder zijn of haar stem kunnen uitbrengen op de stembureaus in
Rijswijk.
De heer Dijkhuizen (OR) heeft verder geen vragen meer.
Agendapunt 4: mededelingen college
Er zijn geen mededelingen.
Agendapunt 5: terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen terugkoppelingen.
Agendapunt 6: Terugkoppeling Werkgroep Sociaal Domein
Mevr. Sonneveldt (GBR) geeft aan dat er op 27 maart a.s. het Jeugdteam een bijeenkomst organiseert aan
de P. van Vlietlaan van 17 – 19 uur. Onderwerpen zijn o.a. de jeugdbeschermingstafel en pilot Klank.
Informatie is verder te vinden op iBabs.
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Agendapunt 7: Terugkoppeling stand van zaken AZC
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Lugthart.
Wethouder Lugthart deelt mede dat er geen bijzonderheden te melden zijn.
De heer Cupedo (BvR) meldt dat in de afgelopen twee weken regelmatig politie is gesignaleerd bij het AZC.
Hij vraagt wat de achtergrond en bevindingen hiervan waren bij het college.
De heer Bezuijen antwoordt dat er wel vaker politie bij het AZC aanwezig is, doch er zijn hierover geen
bijzonderheden te melden.
Mevr. Sonneveldt (GBR) en de heer De Graaf (CDA) vragen of de raad ook uitgenodigd is voor de
tentoonstelling in het Museum Rijswijk over portretten van bewoners van het AZC te Rijswijk.
Wethouder mevr. Borsboom antwoordt dat dit niet het geval is en dat de reden hiervan is dat dit buiten de
gemeente om op eigen initiatief door de bewoners is georganiseerd
Agendapunt 8: Vaststellen (concept)-antwoorden raadsadressen
Er zijn geen (concept)-antwoorden.
Agendapunt 9: Vaststellen (concept-) Forumverslag 21 februari 2017
Mevr. Van Nunen (PvdA) heeft een opmerking dat ze een opmerking mist van mevr. Hagenaars bij het
onderwerp Strategisch Veiligheidsbeleid. Dit zal verder worden verwerkt.
Er zijn verder geen opmerkingen.
Het verslag is hiermee vastgesteld.
Agendapunt 10: Raadsvoorstel aanpassing in Verordening op de ambtelijke bijstand 2011 (17 010)
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en concludeert dat het voorstel een
akkoordstuk wordt voor de komende raad van 4 april.
Agendapunt 11: Raadsvoorstel herbenoeming directeur Rekenkamer (17 011)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Schutte en mevr. Van Nunen.
De heer Schutte (SP) geeft aan dat zijn fractie instemt met het voorstel.
Mevr. van Nunen (PvdA) geeft aan dat zij ook instemt met het voorstel. Aandachtspunt is wel dat na het
eerste kwartaal 2017 de raad zich weer gaat buigen over nieuwe onderzoeken van de Rekenkamer en de
voortgang daarvan.
De voorzitter stelt dat de griffie dit aandachtspunt meeneemt en concludeert dat het voorstel een
akkoordstuk is voor de a.s. raad van 4 april.
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Agendapunt 12: Raadsvoorstel aanpassing Gedragscode integriteit raad gemeente Rijswijk 2015 (17
012)
De voorzitter geeft het woord aan: de heer Schutte en mevr. Van Nunen en Sonneveldt.
De heer Schutte (SP) geeft aan dat de SP-fractie destijds vragen heeft gesteld over regels over het doen van
beloften en gunsten die het aanzien van de raad zouden kunnen schaden. De SP doet in navolging hiervan
een oproep aan een ieder in de raad zich van uitingen en gedragingen te onthouden – dus ook via social
media- die het aanzien van de raad zouden kunnen beschadigen. De SP is dan ook blij met de toevoeging in
de Gedragscode.
Mevr. van Nunen (PvdA) kan zich vinden in de toevoeging in de Gedragscode, maar geeft wel aan dat in de
praktijk zal moeten blijken wat de meerwaarde is van deze toevoeging.
Mevr. Sonneveldt (GBR) geeft aan dat het op zich zorgelijk is dat dit punt uit 2004 weer terug moet komen in
de Gedragscode. Zij maakt zich net als de SP ook zorgen over uitlatingen van o.a. raadsleden op social
media.
De heer Bezuijen geeft aan dat de toevoeging in eerste instantie een oproep is aan onszelf als raad om ons
daaraan te houden. Naar aanleiding van de sessie in Vlietzigt werd het toch nodig geacht om deze passage
weer toe te voegen aan de Gedragscode en dit te codificeren. Het blijft belangrijk dat we elkaar aanspreken
op gedrag en dat dit bespreekbaar blijft.
De voorzitter concludeert dat het een akkoordstuk wordt voor de a.s. raad van 4 april.
Agendapunt 13 IB 17 05 Startnotitie profilering Rijswijk
De voorzitter geeft het woord aan: de heer De Graaf en mevr. Van Nunen.
De heer De Graaf (CDA) geeft aan dat hij een bedrag van €190.000,- over drie jaar voor externe inhuur voor
dit onderwerp erg veel is. Er moet wat hem betreft niet teveel op externen worden geleund en wees bewust
wat je aan hen vraagt. Het gaat erom dat je er zelf handen en voeten aan geeft door gewoon ook je werk te
doen. Met dit laatste onderscheid je het meest.
Mevr. Van Nunen (PvdA) heeft geconstateerd dat in de Stadsvisie 3 werkgroepen worden geformeerd, maar
dat daarin inwoners en het maatschappelijk middenveld ontbreken. Het is erg gericht op ondernemers,
communicatiemanagers en het imago is daarbij belangrijk. Haar vraag is: waar blijven de inwoners van
Rijswijk?
De voorzitter de heer Dolmans (D66) merkt als lid van de fractie van D66 op dat hij in de startnotitie het
onderscheidend vermogen cq de positionering van de gemeente mist? Wat onderscheidt ons nu juist van
andere gemeenten?
De heer Bezuijen geeft aan dat het natuurlijk belangrijk is gewoon je werk te doen, zoals de heer de Graaf
stelt. De startnotitie is juist bedoeld om aan te geven waar je goed in bent en om ermee aan de slag te gaan.
Er is imago onderzoek gedaan waarbij het ook belangrijk en interessant is geweest te horen wat
buitenstaanders vinden van Rijswijk en hoe er tegen ons aan gekeken wordt. Dat is dan ook de manier om
concreet zaken aan te pakken. Uiteraard is dan van belang en dat geven we ook aan wat ons onderscheidt
en wat onze positie is. Daarin is de Stadsvisie uiteraard leidend.
De heer De Graaf (CDA) geeft in tweede termijn nog eens aan dat hij het een groot bedrag vindt wat
gereserveerd is voor externen. Geef het vooral als gemeente zelf handen en voeten.
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Mevr. van Nunen (PvdA) geeft aan dat alleen in de Klankbordgroep ruimte is voor inwoners en niet in de
werkgroepen. Hoe is de inbreng van inwoners daarin geborgd?
De heer Bezuijen antwoordt dat de externen alleen ons helpen en ingezet worden vanuit hun ervaringen bij
ook andere gemeenten en richting PvdA geeft hij aan dat niet alleen vanuit de Klankbordgroep, maar juist
vanuit alle geledingen gesprekken zijn gevoerd met bewoners en ook via enquêtes. In dat opzicht is er breed
ingestoken.
De voorzitter sluit hiermee de discussie en het Forum samenleving.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van ……. 2017.
De forumgriffier,
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