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1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en neemt het woord om het oud-raadslid
mevrouw Nel Hage te herdenken, die op woensdag 26 juni 2019 is
overleden. Zij zat in de raad voor de fractie van Onafhankelijk Rijswijk van
2010 tot 2012. De voorzitter verzoekt de raad om enkele ogenblikken stilte in
acht te nemen.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer El Majjaoui. Mevrouw
Van Amerongen en mevrouw Van der Kooij zijn verlaat.
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ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 19, DE
HEER VAN DER MEIJ (GEMEENTEBELANGEN RIJSWIJK). BIJ EEN
EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
TOT LEDEN VAN HET STEMBUREAU WORDEN BENOEMD MEVROUW
WOUDSTRA (VOORZITTER) EN MEVROUW DE MAN EN DE HEER
OELEN.
2.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen sprekers aangemeld.

3.

Vaststelling van de agenda
De heer Kooy (PvdA) betreurt het dat de behandeling van de jaarstukken
2018 zijn uitgesteld tot na de zomer. Uit de jaarstukken blijkt immers wat de
aanleiding is van en de gevolgen zijn voor de Kadernota. Daarover hadden
bij de behandeling vragen gesteld kunnen worden. De heer Kooy verzoekt de
wethouder daarom om in zijn eerste termijn stil te staan bij de jaarstukken
zodat er een inhoudelijk goed kaderdebat gevoerd kan worden.
De heer Kooy gaat ook in op de aanwijzing met de spreektijden die gestuurd
is naar de raad. Omdat op de agenda onderliggende stukken staan die nog
niet in het forum zijn behandeld, waarop hij wil ingaan in eerste termijn,
verzoekt hij om coulance bij het handhaven van de opgegeven spreektijden.
De voorzitter constateert dat de oproepen van de heer Kooy niet leiden tot
een aanpassing van de agenda.
DE AGENDA WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD.

4.

Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr.
1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kruger van de fractie Beter voor
Rijswijk.
De heer Kruger (Beter voor Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Het klinkt als een cliché, maar allereerst dank aan de ambtelijke
organisatie en het college voor de ontvangen stukken en de beantwoording
van onze vragen, al laat de kwaliteit van de beantwoording ook dit jaar weer
te wensen over. Ik wijs dat aan als punt van aandacht voor het komende jaar.
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Het lopende jaar was wederom een bijzonder jaar, zo ook voor Beter voor
Rijswijk. Na een tweede keer verkiezingen en als grootste partij uit de
stembus, geen plaats in het college. Gelukkig gaat het na de val van het
vorige college beter met Beter voor Rijswijk, ook vanwege de samenstelling
van het college met de nieuwe wethouders Jeffrey Keus van
Gemeentebelangen, Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk en uiteraard
Johanna Besteman van het CDA. Er is heel veel werk verzet en deze
wethouders hebben te kennen gegeven, te streven naar transparantie. Dat
ontbrak er helaas nog wel eens aan.
Terugkijkend zie ik dat de jaarrekening van 2016 afsloot met een positief
saldo van 1.8 miljoen euro. In 2017 was dat geslonken tot een saldo van
150.000 euro. In 2018, ik verzin het niet, was er een negatief resultaat van
7.5 miljoen euro. Alsof je emmer leeggooit. Rijswijk staat er met dit negatieve
saldo niet best voor. Beter voor Rijswijk maakt zich zorgen over dit lopende
jaar en de daaropvolgende periode omdat er iedere keer een flinke greep uit
de reserves moet worden gedaan. We hadden ooit afgesproken om daar een
ondergrens voor te hanteren. Die zouden we toch moeten respecteren.
We hebben natuurlijk een enorme financiële kater opgelopen. De tekorten
zijn vooral veroorzaakt door uitgaven in het sociaal domein en forse
tegenvallers op de ontwikkeling in RijswijkBuiten. De vraag is waarom de
accountant niet in staat is gebleken om een samenstellingsverklaring af te
geven over de jaarrekening van 2018. Zoals iedereen weet moet die 15 juli
worden ingeleverd bij de provincie. De verklaring is er niet en wij kunnen de
jaarrekening niet goedkeuren. Dat kan zeer ernstige gevolgen hebben.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Heeft de accountant zijn werkzaamheden
niet goed aangepakt of is de administratie van de gemeente niet in orde?
Waarom is er niet eerder ingegrepen? Dit komt natuurlijk niet uit de lucht
vallen.
Het doet Beter voor Rijswijk goed dat wethouder Keus inmiddels heeft
toegezegd in gesprek te gaan met DSM om te zien of DSM bereid is om af te
zien van toekomstige procedures tegen de gemeente. Afgelopen maand
bleek ruim 1.000 man geïnteresseerd te zijn in het kopen of huren van een
woning op dat terrein. Er is een enorme vraag naar woningen en we moeten
dus doorgaan met bouwen. Door dit soort procedures van een voormalig
staatsbedrijf wordt Rijswijk stukje bij beetje kapot gemaakt terwijl we
tegelijkertijd niet kunnen voldoen aan de vraag naar woningen, waar de
overheid juist op aandringt.
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In het hoofdlijnenakkoord van het vorige college stond: "We voeren onze
financiële huishouding op een verantwoorde manier. We zorgen onder meer
voor financiële buffers om tegenvallers op te vangen en zorgen dat het
niveau van het weerstandsvermogen uitstekend is." Deze belofte is helaas
geen realiteit geworden. Hoewel de tegenvallers te voorzien waren, heeft het
college ze verzwegen en ging het als een dolle door met het uitgeven van
grote bedragen aan allerlei leuke groene projecten. Het verheugt Beter voor
Rijswijk dat het huidige college een transparantere weg is ingeslagen en
zeker op de kleintjes zal gaan letten.
Het onderhoud van het groen laat nog steeds te wensen over. Rijswijk is
inmiddels verheven tot de onkruidstad van Nederland. De
berenklauwenplaag woekert voort; dat kan iedereen zien in zijn omgeving. Ze
staan op sommige plaatsen, zoals op de Mgr. Bekkerslaan, direct naast de
fietspaden. Ook is een groot aantal bomen onnodig gekapt, bijvoorbeeld aan
de Churchilllaan. Die moeten vervangen worden en dat kost ook weer een
vermogen.
Door het hoge onkruid langs de waterkant zie je steeds minder eendjes. Ze
kunnen de waterkant niet meer op. Daarvoor moeten voorzieningen worden
getroffen. Vaak zijn de oplossingen daarvoor simpel en kosten ze niet zoveel.
Zo zal ook de eikenprocessierups met voortvarendheid moeten worden
aangepakt. Op alle bomen in Rijswijk zit een lintje omdat ze vol zitten met
rupsen. De wethouder heeft al kenbaar gemaakt dat er meer geld naar
onderhoud gaat, maar vooralsnog lijkt dat onvoldoende want er is heel veel
werk te doen.
Voorzitter. Op het punt van het algemeen bestuur en de organisatie streven
we naar een excellente dienstverlening, zoals staat in het
hoofdlijnenakkoord. Beter voor Rijswijk merkt dat de telefonische
bereikbaarheid nog steeds niet op peil is.
De raad heeft onlangs besloten dat Avalex het grofvuil binnen een week na
melding zou ophalen. Avalex houdt echter nog steeds vast aan een termijn
van drie weken. Dat heb ik gisteren nog gecontroleerd. Hoe verloopt dan die
communicatie met Avalex dat zij dat kennelijk niet weten? We nemen hier
toch niet voor niets besluiten? Het valt ons op dat de communicatie met deze
organisatie over erg veel schijven loopt. Het bestuur wordt daardoor
belemmerd in het nemen van belangrijke beslissingen. Beter voor Rijswijk
stelt voor een onderzoek te doen naar het inkorten van de beleidslijnen
tussen de ambtelijke organisatie en het college. Kan het college dit
onderzoek toezeggen? Zo nodig dient Beter voor Rijswijk in tweede termijn
een motie hierover in.
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Aan dierenwelzijn, een belangrijk punt, is in de afgelopen periode nauwelijks
geld uitgegeven. Beter voor Rijswijk ziet graag een structurele planning ten
gunste van onze huisdieren en de overige dieren in deze gemeenten. De
recentelijke gebeurtenis, de hond Batman die in het Wilhelminapark op een
vreselijke wijze om het leven is gekomen, geeft hier wederom aanleiding toe.
Ieder jaar zijn er ook schrijnende gevallen van achtergelaten honden in te
hete auto's. Met het mooie weer van de afgelopen weken is dat weer zeer
actueel geworden. De gebeurtenissen in Rijswijk hebben niet alleen hier
impact gekregen maar ook landelijk. Er loopt een petitie op internet, er zijn al
bijna 35.000 handtekeningen binnengehaald en de petitie loopt nog steeds
door. Er moet dus echt meer voorlichting en handhaving komen om de
dierenwelzijnsagenda op een wat hoger niveau te brengen. De organisator
van de petitie, waarmee Beter voor Rijswijk contact heeft, is voornemens een
crowdfundingactie te beginnen om hun blijvende herinnering te plaatsen. Dat
is niet alleen voor de hond, maar om een duidelijk signaal af te geven tegen
alle vormen van dierenleed. Beter voor Rijswijk rekent op een positieve
houding van het college om een en ander te realiseren.
Beter voor Rijswijk, is nooit voorstander geweest van een "Cultuurmakelaar",
een idiote naam. Waarom moeten we nog maanden wachten op een
schriftelijke verantwoording? Wij willen een schriftelijke verantwoording van
wat zij in de afgelopen periode heeft uitgespookt. Dat is ons volstrekt
onduidelijk. Wij beschouwen dit maar als een bedrijfsongevalletje, maar dan
willen wij wel graag horen dat het contract niet wordt verlengd. Daar zitten wij
niet op te wachten.
Het vorige college had de mond vol over het wijkwethouderschap. Daar is
niet veel van terecht gekomen. Hoe wordt dat nu ingevuld? Burgers
waarderen het namelijk wel degelijk als zij in contact komen met de
bestuurders van de gemeente.
De gemeente moet ook eens kijken naar gevaarlijke situaties op de wegen.
Als voorbeeld noem ik de rotonde aan de Sir Winston Churchilllaan. Fietsers
rijden daar met gevaar voor eigen leven omdat automobilisten die de rotonde
naderen slechts naar links kijken terwijl fietsers van alle kanten komen
aanrijden. Het is wachten op een ongeval op die plek.
De landgoederenzone staat vol met zogenaamde "weesauto's": verlaten
auto’s, vaak ontdaan van kenteken of met een wildvreemd wit kenteken. Die
auto's staan er niet dagen, maar weken, maanden en misschien zelfs wel
jaren. In Den Haag heeft men onlangs de verordening aangepast zodat de
Houtrustweg kon worden aangepakt. Daar werden ze ook gek van de
campers, oude caravans en oude wrakken. Is het college bereid om ook de
verordening in Rijswijk aan te passen? Zonodig komt Beter voor Rijswijk met
een motie hierover.
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Rijswijk zit in financieel zwaar weer. Beter voor Rijswijk vraagt om op korte
termijn te kijken of bepaalde kostbare projecten kunnen worden geschrapt of
uitgesteld. Beter voor Rijswijk denkt bijvoorbeeld aan het
miljoenenverslindende project om het Bogaardplein op te leuken met bomen,
vijvertjes en een peperduur kunstwerk, zeker na het artikel in het Financieel
Dagblad en het item op BNR radio. Afhankelijk van uw toezegging houdt
Beter voor Rijswijk hiervoor een motie achter de hand.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Alberts van de fractie van
GroenLinks.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Over de jaarrekening 2018 komen we na het reces nog te
spreken, maar de voorjaarsnota laat zien dat Rijswijk, zoals vele gemeenten
in Nederland, te maken heeft met tekorten binnen het sociaal domein. Als het
incidenteel financieel tegenzit, is het des te belangrijker om vooruit te blijven
kijken, om te blijven investeren in een sociaal, groen en open Rijswijk. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat door alleen financieel-economisch te reageren
de financiële ruimte juist afneemt; de zogenaamde "bezuinigingsparadox".
Gemeenten die ook investeren in niet-financiële maatregelen, zoals innovatie
en gedragsverandering, blijken beter in staat te zijn om te opereren in een
crisisgevoelige wereld. En zijn daarmee financieel weerbaarder.
“Laat de winst op korte termijn niet leidend zijn, maar het gemeenschappelijk
belang op de lange termijn”, zo gaven we aan in de afgelopen algemene
beschouwingen. “Kijk je alleen naar de effecten voor de portemonnee op
korte termijn, dan doe je Rijswijk tekort. Zorg voor een duurzaam financieel
beleid. Durf te investeren, in Rijswijk, in de stad, in de mensen, in de
samenleving, in dat wat van waarde is. Met slimme duurzame investeringen
aan de voorkant is een veel bescheidener bedrag gemoeid dan als het
eenmaal misgaat.”
Het vervolgproces zoals geschetst in de kadernota en de daarin
aangekondigde IB 19 071 met ombuigingsvoorstellen doet juist het
tegenovergestelde. Met deze informatiebrief gaat dit college er met gestrekt
been in, negeert de kaderstellende rol van de raad en ondermijnt eerdere
raadsbesluiten. Het presenteert geen groslijst van voorstellen, maar een
selectie door een eigenstandig gekozen toetsingskader toe te passen. De
Cultuurmakelaar krijgt niet eens de kans om haar werk goed af te ronden.
Door te willen temporiseren op de invoering van de Omgevingswet, komt die
over anderhalf jaar als een boemerang terug. En het schrappen van het
innovatiebudget helpt de economische strategie om zeep.
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En daar blijft het niet bij. Dit college wil ook een greep uit de
Groenegalisatiereserve doen om volledig aan beheer te besteden. Dat is
incidentpolitiek in optima forma. Wat heeft het voor zin om eenmalig een ton
extra in een beheertaak als onkruidbestrijding te steken? De
groenegalisatiereserve is bedoeld voor de broodnodige compensaties en
investeringen in het groen, niet voor beheertaken. Daar was bijvoorbeeld
D66 in het verleden heel duidelijk in: geen investeringsbudgetten gebruiken
voor structurele beheertaken. Met deze ombuigingsbrief brengt het college
de consistentie van de besluitvorming ernstig in gevaar, en daarmee de
toekomst van Rijswijk. Daarom hebben we voor dit kaderdebat een
amendement op het in de kadernota geschetste vervolgproces voorbereid.
Voor een leefbare en toekomstbestendige stad, vragen we dit college om
ambitie te tonen; ambitie wat betreft luchtkwaliteitsnormen, ambitie voor een
energieneutrale gemeente, ambitie om te komen tot een circulaire economie.
Laat het college daarnaar handelen en als gemeente het voortouw nemen. In
een circulaire economie gaan we anders om met plastic en daar kunnen we
vandaag nog een concrete stap in zetten. Om het gebruik van
wegwerpplastic in Rijswijk te verminderen zullen we in tweede termijn een
motie indienen.
Dat wat het probleem lijkt, kan ook de oplossing zijn. Dat geldt zeker voor
groen. Om plagen als de eikenprocessierups of andere invasieve exoten te
kunnen voorkomen, is een robuust ecosysteem met een hoge mate van
biodiversiteit essentieel. Groen heeft een positief effect op de gezondheid en
het welbevinden van inwoners. Het draagt bij aan gezonde lucht en een
prettige leefomgeving en zorgt ervoor dat de temperatuur in de stad niet te
hoog oploopt in de zomer. En die natuurlijke airco hebben we steeds vaker
nodig. Door klimaatverandering sneuvelen warmterecords namelijk bij
bosjes. Afgelopen maand was het weer raak: de warmste junimaand ooit
gemeten in Nederland. We ondervinden het aan den lijve: groen is geen luxe,
het is noodzaak.
De baten van de overstap naar een schone, groene economie wegen
ruimschoots op tegen de kosten. We krijgen er schone lucht voor terug, meer
banen, minder kosten en meer comfort. De realisatie daarvan vraagt
samenwerking, politiek lef en doorzettingsvermogen. De tijd van achterover
leunen en afwachten is voorbij. We zullen aan de slag moeten om bij te
blijven bij gemeenten in de regio.
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Om oplossingen te bedenken voor grote vraagstukken die in deze tijd spelen,
hebben we creativiteit, flexibiliteit en denkkracht nodig. Kunst en cultuur
stimuleren dat bij mensen. Door bijvoorbeeld te luisteren naar muziek, te
dansen of van toneel te genieten, of door zelf kunst te maken, houden we
onze hersenen fit. De hedendaagse mens heeft cultuur daarom hard nodig.
Cultuurbeleid is meer dan een discussie over het al dan niet plaatsen van
een kunstwerk op het Bogaardplein. Cultuur geeft identiteit, brengt mensen
met elkaar in contact en geeft zingeving.
Laat het tekort op het sociaal domein ons er niet van weerhouden te blijven
investeren in innovatie; in innovatieve projecten zoals de flatcoach en
Rijswijk blijft staan. We hebben dit soort nieuwe manieren van werken juist
nodig om er voor mensen te zijn en daarmee op termijn effectiever en
goedkoper uit te kunnen zijn. Laat het niet blijven bij mooie woorden over een
inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn, maar zet het om in
concrete acties. Maak bijvoorbeeld de plannen voor een
regenbooggemeente niet te vrijblijvend door ambtenaren alleen te wijzen op
aanbod van trainingen, maar neem een actieve rol en durf echte stappen te
zetten. Houd oog voor mensen die het wat minder getroffen hebben en
mensen die het op eigen kracht tijdelijk of langdurig niet redden, zoals
mensen met een arbeidsbeperking, mensen die leven in armoede en
eenzame mensen.
Iedereen die in Rijswijk woont, is gelijkwaardig en zou de aandacht moeten
krijgen die men verdient van de overheid. Zo ook de bewoners van het azc.
Daarom zullen we in tweede termijn een motie indienen die het college
verzoekt, de voorwaarden voor het verkrijgen van een Ooievaarpas te
wijzigen, zodat mensen die woonachtig zijn in het azc voor een
Ooievaarspas in aanmerking komen.
Vorige week lazen we in het AD een interessant interview met Milo
Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers. Hij geeft aan dat er de komende jaren meer opvanglocaties
nodig zijn in onze regio. Naar aanleiding van die oproep zullen we, wederom
in tweede termijn, een motie indienen waarin we het college verzoeken om
het COA een brief te sturen en in die brief te vermelden dat wanneer er
richting 2021 nog steeds noodzaak is voor het opvangen van vluchtelingen in
onze regio, de gemeente Rijswijk bereid is om reguliere vluchtelingen op te
vangen.
Er is daarvoor een groot draagvlak binnen Rijswijk en velen van ons zijn
betrokken bij het azc. Betrokkenheid en burgerparticipatie is meer dan alleen
een manier om draagvlak te vergroten. Ook hierin vragen we het college om
meer ambitie te tonen.
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Participatie hoeft niet alleen maar geld te kosten, maar kan juist leiden tot
vernieuwende ideeën, beter beleid en een efficiëntere uitvoering. In de
afgelopen anderhalf jaar zijn wij als GroenLinks bij duizenden Rijswijkers
langs de deur geweest met één vraag: wat speelt er in uw wijk? Dat was
genoeg om honderden gesprekken te voeren. Tijdens al deze gesprekken
kwamen uitlopende gezichtspunten naar voren. Dat waren niet alleen
irritaties over bijvoorbeeld zwerfafval, hondenpoep of parkeren; of over
gevoelens van onveiligheid of spanningen in de wijk. We voerden vooral veel
positieve gesprekken, over hoe fijn mensen het vinden om in Rijswijk te
wonen. En uiteindelijk ging het vaak over verlangens: naar meer verbinding
onderling, bijvoorbeeld. Zet als gemeente in op wederzijds contact met je
inwoners, zorg dat de openbare ruimte is ingericht op ontmoeting en
ondersteun initiatieven vanuit inwoners. In tweede termijn dienen we een
motie in om het loket Stadskracht interactiever te maken waardoor er meer
mensen bij betrokken raken.
Toon visie en ambitie, op alle terreinen, hoe moeilijk dat ook is als het
financieel even tegen zit. Want juist dat maakt op lange termijn weerbaar.
Voorzitter, dat zijn de kaders die we als GroenLinks dit college willen
meegeven.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Sleddering van de VVD.
De heer Sleddering (VVD) spreekt de volgende tekst uit:
Meneer de voorzitter. Zelden is de VVD met zoveel zorgen aan de
voorbereidingen van het Kaderdebat begonnen. Een tekort over 2018 door
vooral tegenvallers bij Jeugdzorg en de grondexploitatie (GREX), negatieve
ontwikkelingen in 2019 en niet-sluitende meerjarenbegrotingen voor de
komende jaren. Daar kwam vorige week als sluitstuk bij dat de accountant de
jaarcontrole over 2018 niet op tijd heeft kunnen afronden. Als ik lid zou zijn
van de raad van commissarissen van de NV Rijswijk had de conclusie niet
anders kunnen zijn dan dat dit bedrijf out of control is en dat de organisatie
geen grip heeft op de financiën. De directeur zou worden aangesproken en
worden aangespoord tot het nemen van stevige maatregelen, het instellen
van een uitgavenstop en een tot nader orde te bepalen sobere
bedrijfsvoering.
De vergelijking met een bedrijf gaat voor de gemeente Rijswijk niet helemaal
op. Het financiële beleid van de lokale en nationale overheid kent veel
onzekere en soms onberekenbare factoren, waar het apparaat beperkt
invloed op heeft. Het komt dan aan op goede informatiestromen,
transparantie, de juiste mentaliteit, de juiste inzet en politieke moed van
leiding en medewerkers. Aan deze zaken heeft het de afgelopen periode
helaas ontbroken.
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Ik kom toch nog even terug op 2018. Ik las de inbreng van de VVD bij het
Kaderdebat van 3 juli 2018 er nog eens op na. Toen zei ik tegen het net
aangetreden nieuwe college, inclusief een VVD-wethouder, het volgende:
“De meerjarenbegroting voor Rijswijk ziet er op het eerste gezicht zonnig uit.
Dat is mooi, maar van de VVD klinkt nu al een waarschuwing voor de
komende jaren. De cijfers lijken leuk, maar de marges zijn smal en met een
beetje tegenwind kan het zo maar omslaan”. Helaas kwam die tegenwind er
al snel in de vorm van de septembercirculaire van de Rijksoverheid, die bij
het opstellen van de begroting voor 2019 nog geen rol had gespeeld. Toen al
konden wij de aanstormende financiële ellende aan zien komen. Maar er
gebeurde niets. Sterker nog, corrigerende financiële maatregelen werden
niet genomen of zelfs geblokkeerd. Ik denk even aan maatregelen voor de
grondexploitatie in RijswijkBuiten, waarbij het bouwen van minder sociale
woningen en iets minder groen dan gepland onbespreekbaar bleek. De
fractie van de VVD was daar zeer ongelukkig mee en zag dat er in het
college geen steun was voor voorstellen met betrekking tot een degelijk
financieel beleid. De tekst ‘’er zijn reserves genoeg’’ kwam ons iets te vaak
langs.
Tijdens de Kerstdagen van 2018 werd het de fractie van de VVD duidelijk dat
de VVD er niet in zou slagen om een degelijk financieel beleid in Rijswijk tot
stand te brengen met het toenmalige college. U kent het vervolg. We stapten
eruit naar aanleiding van de energievisie. Die visie was het bewijs voor het
financiële en visionaire dromenland waarin dat college leefde.
Helaas hebben de drie overgebleven partijen in dat college niet echt
ingegrepen. Er zat een tegenvaller in de Jeugdzorg aan te komen, maar we
wisten van niets. Bij de formatieonderhandelingen, waarin ook de VVD nog
een rol speelde, kregen wij van de ambtelijke organisatie een overzicht van
de financiële situatie op dat moment. Het was 6 maart 2019. Het woord
‘’jeugdzorg’’ komt daarin niet voor. Er waren "sluitende meerjarenbegrotingen
tot 2022’’. Als dat geen bewijs is voor het niet onder controle hebben van de
organisatie, dan weet ik het niet meer.
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En dan de soap over de accountantscontrole van 2018. Ik vraag mij werkelijk
af of het college de brief van de accountant met de verklaring voor de
vertraging heeft gelezen. Wat staat er namelijk? De accountant geeft aan het
begin van de controle aan dat er extra gecontroleerd gaat worden op de
inkoop en aanbestedingen. In het voorjaar geeft de gemeente bij de
accountant aan dat voor die extra controleactiviteiten geen capaciteit is om
de juiste stukken op te leveren en op 17 juni deelt de accountant mee in de
auditcommissie dat de gemeentelijke organisatie nog zaken moet opleveren.
Als dat gebeurt, dan is het aanleveren van de controle binnen één week
mogelijk. Wat denkt het college nu van deze brief? Is dit een voorbeeld van
het bekende accountantsgedrag van wijzen naar anderen en zichzelf
indekken? Of is er juist iets enorms verkeerd gegaan bij de ambtelijke
organisatie en het college? Ik stel daarover de volgende vragen:
- Wanneer precies heeft de ambtelijke organisatie aan de accountant
medegedeeld dat er geen capaciteit was voor het aanleveren van de
juiste stukken?
- Is deze mededeling van de ambtelijke organisatie besproken met het
college en is het college hiermee akkoord gegaan?
- Wat was de reactie van de accountant op deze mededeling?
- Is er in de tijd tot 17 juni geen informatie-uitwisseling tussen college en
accountant geweest?
- Is het college van mening dat de raad hierover wellicht iets had moeten
horen?
Op basis van de antwoorden van het college zal de VVD een definitief
oordeel vellen, maar vooralsnog vinden wij deze gang van zaken treffend en
het beeldende bewijs dat de organisatie Rijswijk niet onder controle is.
Wij zijn intussen aangekomen in 2019 en er zit een nieuw college. De ene
tegenvaller na de andere komt naar boven, het nieuwe college kondigt de
tekorten aan en gaat voor de jaren vanaf 2020 maatregelen nemen. Ook
voor 2019 stelt men bezuinigingsmaatregelen voor. Hard nodig en
verstandig. De VVD Rijswijk complimenteert de wethouder Financiën voor
zijn informatiedrang naar de raad. We worden overspoeld, maar dat is ook
terecht. De VVD Rijswijk zegt wel: geef 2019 niet op, accepteer onder geen
voorwaarden een tekort over 2019!
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De keuzes die het college maakt, zijn echter halfslachtig, namelijk enkel
kijken of het mogelijk is om geld dat nog niet is uitgegeven te schrappen of
on hold te zetten. Dat is de makkelijke weg. De VVD zou zeggen: het college
ontkomt er niet aan om echt keuzes te maken door met bepaalde activiteiten
gewoon te stoppen en met name in de programma’s die het tekort
veroorzaken. Dat is toch ook zo afgesproken in het financieel kader? De VVD
zou graag zien dat er in het sociaal domein structureel minder geld wordt
uitgegeven nu de financiële positie van de gemeente zo onder druk staat.
Het college komt niet verder dan het uitstellen van de besteding van het
innovatiebudget, €93.000, en de inloop GGZ, €103.000. Dat is slechts twee
ton op een miljoenenbegroting. Kan het college aangeven waarom slechts
deze twee posten zijn opgenomen in het ombuigingslijstje? Waarom wordt er
niet gekeken naar het armoedebeleid en de stapeling van bovenwettelijke
voorzieningen die in Rijswijk ruim aanwezig zijn?
Natuurlijk zal dit pijn opleveren, maar het is niet anders. En die pijn moeten
we helaas ook doorgeven aan andere organisaties die deels van de
gemeenteruif afhankelijk zijn. Waarom kiest het college niet voor het
achterwege laten van de prijsindexatie bij subsidie ontvangende
organisaties? En ja, ook eerder afgesproken uitgaven, die de volledige steun
hadden van de raad, kunnen nu ter discussie worden gesteld. Ik noem als
voorbeeld het door RijswijksBelang al eerder genoemde kunstwerk op het
Bogaardplein. Heroverwegen moet kunnen in financieel krappe tijden! Ook
gaan we geen nieuwe wijken lastig vallen met "het nieuwe inzamelen", wat
ongeveer €300.000 gaat kosten. Ik hoor graag een reactie op deze vragen.
Dit en het vorige college gaan voor “de boel op orde brengen”. Voor de VVD
is dat het belangrijkste criterium voor 2019, maar ook voor 2020 en 2021, om
te beoordelen of een activiteit door de gemeente ondernomen moet worden.
Maak die belofte van de boel op orde brengen bij infrastructuur en groen nu
eens waar! En wees dus terughoudend met het opstarten van nieuwe
activiteiten die niets met ‘’de boel op orde’’ te maken hebben.
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Door het vorige college zijn enorme bedragen ingepland voor de nota
dienstverlening in de komende jaren: €300.000 in 2019 en in de latere jaren
ieder jaar €600.000. Een totaalbedrag van 2,1 miljoen euro. Kan dat niet een
tandje minder, vraagt de VVD aan dit college. En nu wij het toch hebben over
de dienstverlening, vraag ik de aandacht van het college voor het
thuisbezorgen van reisdocumenten. Ik kan mij nog goed de discussie over dit
onderwerp in de raad herinneren. De VVD is toen akkoord gegaan met deze
dienstverlening, ervan uitgaande dat hiervoor een kostendekkend tarief zou
worden gehanteerd. Nu blijkt dat de gemeente op ieder thuisbezorgd
reisdocument een tientje toelegt. Het antwoord van het college op vragen
vanuit de raad is werkelijk bedroevend: ‘’Ja, maar we hebben wel tevreden
klanten.’’ Tja, als een winkelier onder de kostprijs gaat leveren, heeft hij
tevreden klanten, maar uiteindelijk wel een failliete winkel. Wil het college
toezeggen dat deze extra dienstverlening voortaan een op zijn minst
kostendekkend tarief krijgt?
Voor de begroting van 2020 verwacht de VVD van het college naast een
positief resultaat over 2019, een sluitende meerjarenbegroting voor de
komende jaren. De VVD herhaalt nog maar eens de volgende
uitgangspunten:
- Nee, wij gaan de belastingen niet verhogen. Wij vragen u nadrukkelijk het
gevoerde beleid in de afgelopen jaren met betrekking tot bijvoorbeeld de
ozb, niet te wijzigen.
- Ja, wij gaan wel investeren in onze lokale economie. Dat is goed voor de
werkgelegenheid, de inkomsten van de gemeente en de uitgaven in het
sociaal domein. Graag excellente dienstverlening aan ondernemers,
doorpakken in de Plaspoelpolder en het aanpakken van Oud Rijswijk.
- Nee, wij gaan niet door met de Cultuurmakelaar. Fout idee en slecht
uitgevoerd.
- Ja, wij gaan bezuinigen op het sociaal domein. Steviger inzetten bij het
onder controle krijgen van de inkoop, ook regionaal.
- Nee, wij gaan niet bezuinigen op handhaving en veiligheid.
- Ja, prioriteit geven aan de boel op orde brengen. Maak dat ook goed
zichtbaar in de begroting.
- Nee, wij gaan niet door met uitrollen van ‘’het nieuwe inzamelen’’ naar
twee wijken voor €300.000.
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Ik vraag nog even speciale aandacht voor het sociaal domein, altijd een
politiek beladen onderwerp. Net als bij het immigratiebeleid speelt ook hier
het draagvlak in de samenleving een rol. Burgers vinden het oké als de
overheid er is voor mensen die echt niet zonder hulp zelf hun leven op orde
kunnen brengen. Maar dat draagvlak verdwijnt als sneeuw voor de zon als
de uitgaven hiervoor niet verstandig, doelmatig en effectief worden gedaan.
Daarom vragen wij of de controllerfunctie bij het sociaal domein op de juiste
plaats is belegd binnen het ambtelijk apparaat. Worden de financiële afdeling
en het college wel op tijd geïnformeerd? Is er voldoende vizier op het inkoop
en de prognoses van de zorgdruk? De VVD steunt altijd maatregelen die
noodzakelijk zijn om aan de voorkant interventies te plegen om op die wijze
later duurdere zorg te voorkomen. Het doel heiligt echter niet ieder middel.
Liever geen pilots, quickscans of onderzoekjes meer, maar gewoon aan de
slag.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Dolmans van de fractie van D66:
De heer Dolmans (D66) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. D66 Rijswijk, en volgens ons ook veel inwoners van onze stad,
ergert zich aan de taaiheid van het beleid. Verandering is kennelijk hartstikke
moeilijk. We praten bijvoorbeeld alweer jaren over het Huis van de Stad, de
Beatrixlaan, de Plaspoelpolder, In de Bogaard, Oud Rijswijk en nog een
aantal andere dossiers. We willen een bruisende, levendige stad met gelijke
kansen, maar ondanks kleine succesjes en stapjes lijkt het het maar niet te
lukken een doorbraak op deze taaie dossiers te forceren. Juist nu, met een
nieuw college, waarin we samen met het CDA werken met drie
"onorthodoxe" lokale partijen, BVR, Wij.Rijswijk en GBR, wil D66 Rijswijk een
doorbraak door die taaiheid van het beleid. Onze verwachtingen zijn hoog;
nu echt doorpakken.
Dat doorpakken begint volgens ons bij het verder bouwen aan een sterke
ambtelijke organisatie. Zonder een sterke, nieuwsgierige,
veranderingsgezinde ambtelijke organisatie kunnen we eenvoudigweg onze
ambities niet waarmaken. D66 Rijswijk vraagt het college daarom om samen
met de gemeentesecretaris een robuust, strategisch personeelsbeleid te
ontwikkelen. Geen ad-hoc-maatregelen, maar fors werken aan de kwaliteit
van de ambtelijke organisatie. Dat mag wat kosten, want de kost gaat hier
echt voor de baat uit. D66 Rijswijk vraagt om een concreet, gedurfd voorstel
hierover van het college voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. Wij
blijven aandacht vragen voor sterke verbetering van de dienstverlening.
Iedere medewerker is tenslotte een ambassadeur van de gemeente.
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Momenteel heeft Rijswijk financiële krapte en daardoor weinig
keuzemogelijkheden. Op zich hebben wij er waardering voor dat het college
kortetermijn-, ad-hoc-maatregelen treft om het tekort over 2019 tot een
minimum te beperken. Het ingeleverde lijstje over 2019 is wat ons betreft
echter niet heilig voor de komende jaren. Voor de begrotingsbehandeling
vraagt D66 een veel langere lijst van het college zodat inzichtelijk is aan
welke knoppen we kunnen draaien; fundamentele keuzes moet het college
uiteindelijk aan de raad laten.
Als je weinig geld hebt, moet je ook creatief zijn. Hoe kan ik minder uitgeven
en meer verdienen? Maatschappelijk vastgoed verder optimaliseren? Op
zoek gaan naar andere geldstromen, zoals subsidies? Een klein voorbeeld:
gebruik maken van de subsidieregeling Wonen en zorg, waarover we later
ook een motie zullen indienen. Het gaat ook om slimmer uitgeven door
inwoners te betrekken met een “right to challenge”: het recht van bewoners
om met betere, goedkopere, voorstellen te komen dan de gemeente zelf kan
uitvoeren. Wil het college invulling geven aan het “right to challenge”?
We kunnen ons verder natuurlijk volop op de bezuinigingen storten en
bijvoorbeeld "penny wise, pound foolish" het innovatiebudget schrappen in
het sociaal domein. Doe dat niet! We lopen anders het risico dat de focus
geheel komt te liggen op kostenbesparing terwijl de onderliggende vraag is:
in wat voor stad willen we wonen? De onderliggende vraag is niet: waarop
moeten we bezuinigen? D66 kiest voor dingen die waarde opleveren voor de
Rijswijker: groen, water, esthetiek in de openbare ruimte, schone lucht,
minder blik op straat en goede voorzieningen; cultureel, winkels, horeca. D66
vraagt aan het college om voor de begrotingsbehandeling een plan neer te
leggen voor het afbouwen van het Eneco-dividend en voorstellen te
ontwikkelen over hoe we kunnen omgaan met de inkomsten van de verkoop
van de aandelen.
D66 wil de Eneco-opbrengsten investeren in datgene wat waarde oplevert,
zoals verkeersdoorstroming, herstructurering en vernieuwing van
Plaspoelpolder, Havenkwartier, Oud-Rijswijk en Muziekbuurt. Voorbeelden:
de Herenstraat in de oude luister te herstellen, het water terugbrengen in
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het Mallegat en de parkeergelegenheid uitbreiden en ondergronds brengen
in de Tuinstraat. Dat zijn dromen, ideeën. D66 wil ruimte creëren voor dit
soort initiatieven. Verdergaan met gedurfde stadsontwikkeling, verdichting en
hoogbouw met name rond verkeersknooppunten. Meer diverse functies in de
Plaspoelpolder, zoals bij de ontwikkeling van het Kesslerpark; een plek voor
onderzoek en onderwijs. Ook buiten de Plaspoelpolder verder kijken naar
transformatie van leegstaand vastgoed. Elk huis in Rijswijk wordt uiteindelijk
wel verkocht, maar levert het ook een meerwaarde op? Streef naar een
goede mix van sociale woningbouw, middenhuur en koopwoningen, kantoren
en scholen en diversiteit in het winkelaanbod. Kijk niet alleen naar nieuwe
wijken, zoals RijswijkBuiten, maar juist ook naar bestaande wijken en naar
vervanging door vernieuwbouw of nieuwbouw bij bestaande woningen waar
deze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat kan niet allemaal,
100%, van de gemeente komen. Dat moet in samenwerking met
woningcorporaties. Is het college bereid om te kijken naar instrumenten om
geld uit de markt te halen voor stadsontwikkeling?
D66 wil ook ruimte voor mensen. We blijven hameren op een goede
verbinding tussen onderwijs, werkgelegenheid en het sociaal domein. Wat
gaat het college daarin verder doen? Wil het college kijken naar de inzet van
de combinatiefunctionaris buiten het onderwijs, bijvoorbeeld voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt?
We vragen aandacht voor de voorbereiding van de inburgeringswet. D66
vraagt ook aandacht voor de actualisatie van de kaders in het sociaal
domein. Deze zijn uit 2014 en er is inmiddels veel gebeurd. Wil het college
dit voor het komende jaar meenemen?
D66 wil ruimte voor kunst en cultuur en sport. Deze lijken altijd als eerste te
sneuvelen bij bezuinigingen, maar de waarde van sport, kunst en cultuur is
groot voor een leefbare stad en een bruisend Rijswijk. Waar we slimmer geld
uit kunnen geven: prima, doen! Maar niet ten koste van de waarde van de
voorzieningen voor onze inwoners. Als we willen dat Rijswijk over 20 of 30
jaar een bloeiende gemeente is waar mensen prettig kunnen wonen, werken
en recreëren, dan staan we nu wel op een omslagpunt. We focussen op
bezuinigingen en draaien zo langzamerhand de stad de nek om. Of we
gebruiken het moment om fundamenteel te kijken naar waar we onze
middelen inzetten en daarbij fundamenteel te kiezen voor activiteiten die
waarde toevoegen aan de stad en de Rijswijkers. College, wilt u bij de
begroting 2020 invulling geven aan deze fundamentele herbezinning?
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Pelzer van de fractie van
Wij.Rijswijk.
Mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
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Voorzitter. In 2018 heeft Rijswijk 7,5 miljoen aan de reserves onttrokken. In
2019 sluiten we naar verwachting met een negatief saldo van circa 2,5
miljoen. Om het begrotingsevenwicht voor 2019 te herstellen, is er opdracht
gegeven om ombuigingsvoorstellen op te stellen. Een sluitende begroting is
belangrijk want we moeten zeker niet meer geld uitgeven dan dat er
binnenkomt.
Tegelijkertijd moeten we zaken niet onnodig negatiever maken dan ze zijn. In
de meerjarenbegroting houden we namelijk vanaf 2020 weer geld over: 1,8
miljoen in 2021. Bovendien is juist voor een tegenvaller als deze de
algemene reserve opgebouwd. Rijswijk staat er financieel dus nog steeds
goed voor. Natuurlijk moeten we de algemene reserve snel weer aanvullen
voor toekomstige tegenvallers en daartoe moeten we bezuinigen. Daarover
straks meer.
Maar eerst: inwoners, ondernemers en gemeente moeten meer met elkaar
verbinden. Dat begint met goed, proactief en begrijpelijk communiceren.
Onvrede ontstaat immers ook omdat mensen zich niet gehoord voelen,
onvoldoende worden betrokken en omdat inwoners soms niet begrijpen
waarom we doen wat we doen.
Een voorbeeld is het onbegrip over het groenonderhoud in Rijswijk. Eerlijk
communiceren over de aanpak achterstallig onderhoud en waarom je delen
juist niet maait, scheelt een hoop frustratie. Een opgefrist stadsbeeld wil
iedereen, niet in de laatste plaats de gemeente. Een frisse uitstraling,
veiligheid en goede biodiversiteit kunnen prima samengaan. Wethouder Van
de Laar heeft eerder aangegeven eind dit jaar een plan aan de raad te
presenteren. Uiteraard hebben we er vertrouwen in dat dat gaat lukken.
Een tweede voorbeeld is het kunstwerk. De communicatie over het
kunstwerk op het Bogaardplein is niet verlopen zoals Wij. dat graag ziet. Een
goede uitleg en een discussie over nut en noodzaak en de rol van de
kunstcommissie is wat ons betreft meer dan noodzakelijk. Inwoners moeten
meer betrokken worden bij de inrichting van de stad, ook op het gebied van
kunst.
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RijswijkBuiten is een schitterende duurzame wijk. In talloze gesprekken die
Wij. de afgelopen maanden voerde, was één ding meer dan duidelijk. Waar
nu de focus op Delft ligt, willen inwoners bij Rijswijk horen. RijswijkBuiten is
georiënteerd op Delft. De vraag aan het college en specifiek aan wethouder
Keus is wat er kan worden gedaan om RijswijkBuiten meer onderdeel te
laten worden van ons mooie Rijswijk. Daarnaast zijn er in RijswijkBuiten
weinig voorzieningen voor kinderen vanaf 6 jaar en voor jongeren vanaf 12
jaar. In RijswijkBuiten hebben gesprekken met bewoners tot concrete
verzoeken en eigen initiatieven geleid. Wij ondersteunen dat natuurlijk. Wij.
vraagt de wethouder om invulling te geven aan plannen voor speelplekken
en/of trapveldjes voor de oudere kinderen. In tweede termijn hebben we
daartoe eventueel een motie.
Terug naar de bezuinigingen die voor nu in ieder geval noodzakelijk zijn.
Uiteraard moeten we kijken naar technische bezuinigingsmogelijkheden
zoals reëler begroten en een analyse van de reserves en voorzieningen. We
kunnen minder subsidies uitkeren, beleidsambities bijstellen,
onderhoudsniveaus verlagen en het voorzieningenaanbod versoberen.
Een voorbeeld is de Jeugdzorg. De kosten lopen op. Om te zorgen dat
kinderen ook in de toekomst de zorg krijgen die nodig is, is het noodzakelijk
om maatregelen te nemen. Het doel van de maatregelen moet zijn om meer
grip te krijgen op de kostenontwikkeling in de jeugdhulp en de
kostenontwikkeling om te buigen. Kinderen moeten daarbij wel krijgen waar
zij behoefte aan hebben. Kaasschaven of beleidsambities bijstellen, leveren
alleen een oplossing op korte termijn en zullen op lange termijn niet bijdragen
of juist gaan knellen. Ik sluit mij wat dat betreft aan bij het betoog van
GroenLinks en D66. Een voorbeeld: in het sociaal domein heeft Rijswijk een
ruimhartig armoedebeleid. Regelingen gelden niet alleen voor mensen met
bijstandsuitkeringen, maar voor iedereen die minder dan 130% van het
sociaal minimum verdient. Daarmee worden mensen gestimuleerd om te
gaan werken omdat ze er dan daadwerkelijk in inkomen op vooruit gaan. Als
we nu bezuinigen op deze regelingen, door ze bijvoorbeeld alleen nog maar
van toepassing te verklaren op inkomens tot 110% van het sociaal minimum,
levert dat op korte termijn een besparing op. Op lange termijn zullen mensen
echter minder gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en zullen de kosten
van de bijstand stijgen. Hiermee gaan we dus niet structureel bezuinigen.
Korte termijn versus lange termijn. Daarnaast heeft dit college tot doel om
een nieuwe bestuursstijl in te voeren; daar hoort een nieuwe manier van
werken bij. Dat vraagt om nieuwe bezuinigingsstrategieën voor de
meerjarenbegroting 2020-2022.
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Maar hoe maak je DIE opgave dan wel waar? Volgens Wij. kan er structureel
bezuinigd worden én tegelijkertijd zo veel mogelijk maatschappelijke ambities
gerealiseerd worden door succesvol in te zetten op innovatie. In tegenstelling
tot het toepassen van de kaasschaaf, het doorvoeren van
lastenverzwaringen of het beëindigen van taken vraagt innovatie wel om een
investering. De inspanning en investering gaan voor de baten uit.
Wij. doet een oproep om innovaties in te zetten en dus om op korte termijn te
investeren op bepaalde vlakken waarmee op lange termijn bezuinigd wordt.
Dit vragen we in de volgende programma’s:
1. In het programma algemeen bestuur: Het college is gestart met een
vernieuwende bestuursstijl. Open en transparante gesprekken aan de
voorkant om te komen tot een oplossing van een vraagstuk in plaats van
achteraf een voorgekookt voorstel neerleggen voor een reactie. Een mooi
voorbeeld is de totstandkoming van de startnotitie verkeersveiligheid. Wij.
roept op om met betrekking tot het bezuinigingsvraagstuk te starten met
een uitvraag bij partijen, intern en extern, waar mogelijkheden tot
bezuinigingen zijn. Ik hoor graag de reactie van de wethouder op dit
voorstel.
2. In de interne organisatie: out-of-the-boxdenken over een maatschappelijk
vraagstuk vraagt om nieuwe inspiratie en nieuwe werkwijze. De interne
organisatie moet worden meegenomen in een werkwijze en verandering.
Wij. roept op tot inzet van P&O-budget dat nodig is om de organisatie op
deze wijze te moderniseren.
3. In de sport en welzijn: Er wordt een nieuwe subsidieverordening
opgesteld. Wij. roept op om snel te starten met de nieuwe strategie van
resultaatgericht sturen en subsidie verstrekken: niet de vragende
organisatie staat centraal, maar het beleidsterrein en de doelen die we
daarin willen behalen. Wij. stelt voor om cofinanciering daarbij als eis te
stellen. Ik verneem graag de reactie van de wethouder op deze
voorstellen.
4. De energievisie: Het klimaatakkoord is er en nu moeten we met volle
kracht vooruit. In 2021 moeten de plannen er liggen en dat nadert met
rasse schreden. Wij. roept op tot het formeren van een programmateam
voor deze opgave en tot het aanstellen van een subsidiespecialist die de
subsidies van de provincie en Europa weet te vinden en die kan
aanvragen. Deze functionaris mag zich niet beperken tot verduurzaming,
maar ook de circulaire economie meenemen. Hierop komen op korte
termijn vele stimuleringsgelden vrij. Daarmee is de investering op korte
termijn voor deze functionaris een grote winst voor de langere termijn.
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5. Verkeersveiligheid: Ook op het vlak van verkeersveiligheid is het zaak dat
er samengewerkt wordt met de wijken en belanghebbenden. Door in te
zetten op eigen verantwoordelijkheid kan een deel van de investeringen
van de overheid overbodig gemaakt worden. Belangrijk is hierbij om in
gesprek te gaan met bewoners: aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid en alleen extra maatregelen toepassen waar het
echt niet anders kan. In de nieuwe wijk RijswijkBuiten is een dergelijke
situatie aan de gang. Wij. roept de wethouder op om met bewoners dit
traject op te starten en heeft daartoe indien nodig in tweede termijn een
motie.
6. Economie en Werken: Het aantal banen in Rijswijk neemt nog steeds af.
In andere bedrijventerreinen zien we succesvolle strategieën om meer
bedrijvigheid aan te trekken, zoals in Waarderpolder waar we met een
groot deel van de raad op bezoek zijn geweest. Dit kost op korte termijn
wellicht wat geld maar levert op lange termijn omzet op door de
belastingopbrengst van de nieuw vestigende bedrijven en door de
toename van het aantal banen dat geschikt is voor de Rijswijkers die nu
nog een uitkering hebben. Wij. wil in navolging van Waarderpolder
inzetten op parkmanagement voor de Plaspoelpolder vanuit de
overtuiging dat deze investering op korte termijn vanwege de co-creatie
met het bedrijfsleven op lange termijn veel gaat opleveren. Hiertoe
hebben we een motie die we in tweede termijn eventueel indienen.
7. City marketing: Wij. roept op om ook op dit vlak te richten op de
innovaties in de maatschappij, zoals brand urbanism waarbij bedrijven
hun marketinggelden inzetten door (mee) te betalen aan
maatschappelijke opgaven. Hiermee wordt co-creatie gestimuleerd,
waardoor innovaties uit het bedrijfsleven bij de gemeente worden
binnengehaald en er tevens geld wordt opgehaald voor de opgaven van
de gemeente.
Wij. is ervan overtuigd dat innovatie het meest beloftevolle spoor is om de
maatschappelijke en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden.
Kiezen voor innovatie betekent kiezen voor slimme, vernieuwende methoden
die zowel tot structurele bezuinigingen leiden als tot een beter presterende
organisatie.
De vergadering wordt geschorst van 15.00 uur tot 15.10 uur.
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan de heer Van Enk
van de fractie van het CDA.
De heer Van Enk (CDA) spreekt de volgende tekst uit:
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Voorzitter. Wij hebben vanuit het CDA gelukkig al uitgebreid gereageerd op
de nog niet door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018. Ik ben blij
dat andere partijen die dat toen nalieten daarover nu hun zegje hebben
gedaan. Ik kan volstaan door hier voorlopig aan te sluiten bij wat de VVD
daarover heeft verteld. Ik denk dat als de jaarrekening definitief kan worden
vastgesteld en we het proces beter in beeld hebben, we bestuurlijk
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hoe zaken gelopen zijn.
Er is één verschil met wat ik mevrouw Pelzer en mevrouw Alberts hoor
zeggen. De jaarrekening noopt volgens ons wel degelijk tot structurele
bezuinigingen omdat het naar onze mening niet over incidentele
overschrijdingen gaat. Dat zal echter ook weer moeten blijken na de
definitieve vaststelling in september.
Er moet wat ons betreft dus wel gewoon bezuinigd worden. Als we dat niet
doen, dan ontspoort de begroting, onze boekhouding, over een tijdje alsnog.
Wat vorig jaar als nieuw beleid werd gepresenteerd, moet nu in de ijskast en
ook andere uitgaven moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. Het
college heeft in korte tijd al een uitstekende eerste aanzet gegeven en is
daar nog steeds mee bezig voor 2019. Wij juichen dat toe, zeker omdat het
daarvoor goede uitgangspunten formuleert. In lijn daarmee wil het CDA - als
het om de uitgangspunten voor 2020 gaat - vooral bezuinigen op
consumptieve uitgaven. Ik bedoel daarmee dat wij vooral kritisch moeten
kijken naar de effectiviteit van structurele uitgaven in het sociale en culturele
domein. Ik sluit mij bij suggesties van de VVD aan om in dat sociaal domein
proberen om te buigen.
Kijk bijvoorbeeld naar de kosten die wij in de afgelopen jaren hebben
gemaakt om meer kiezers naar de stembus te krijgen. Het resultaat was er
bij de opkomst niet naar. Ik zou zeggen: mensen zijn zelf oud en wijs genoeg
om te bepalen of ze gaan stemmen, laat staan op wie. Stop dus met die
bevoogding en schrap die kostenpost.
Een belangrijk moment wordt straks de herijking van de Rijswijkse
subsidieverordening. Wij staan absoluut geen neergang over de hele linie
voor, maar we moeten wel opnieuw keuzes maken. Dat hoor ik gelukkig ook
andere fracties zeggen. Stoppen met te vanzelfsprekende jaarlijkse subsidies
die niet lonen of niet meer lonen, en doorgaan of beginnen met
veelbelovende initiatieven.
Het CDA wil namelijk net als de fracties van Wij. en GroenLinks blijven
investeren in onze gemeente. Investeren in de Rijswijkse economie, in onze
fysieke leefomgeving en in sociale cohesie.
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Door te kiezen voor kwalitatieve woningbouw en te investeren in welzijns- en
sportactiviteiten die juist voorkomen dat er steeds meer beroep wordt gedaan
op maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en sociale uitkeringen.
Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar hoe doe je dat? Ik noem vier
voorbeelden.
1. Jeugdzorg.
Van de kostenoverschrijding in de jeugdzorg kan gezegd worden "dat is
incidenteel", maar daar geloof ik niks van. We gaan niet alleen maar stevig
inzetten op een betere inkoop en we gaan ook niet wachten tot de minister
onze tekorten van het afgelopen jaar heeft goedgemaakt, want dat gaat
gewoon niet gebeuren. Wij moeten zelf kritischer kijken naar onze uitgaven.
Het gaat er bij de CDA-fractie niet in dat 10% van onze jeugd in het circuit
van de jeugdzorg belandt. Toen ik dat vorig jaar voor het eerst hoorde, moest
ik denken aan Lubbers die begin jaren 90 zei: Nederland is ziek. Hij doelde
toen op de vanzelfsprekende groei naar 10% werknemers in de WAO. Hij
accepteerde dat niet als een natuurverschijnsel. Zo zitten wij er ook in wat
betreft die 10% in de jeugdzorg. Het blijft primair de verantwoordelijkheid van
ouders die kinderen op de wereld zetten om daar ook goed voor te zorgen.
Dat is niet de primaire verantwoordelijkheid van scholen, sportclubs, de
politie of het maatschappelijk werk. Alleen als ouders het door speciale
omstandigheden echt niet alleen kunnen, zijn andere instanties van belang
voor signaleren, doorverwijzen en zo nodig bieden van specialistische hulp.
Het CDA ziet op dit terrein daarom niet veel in nieuwe instanties of
coördinerende tussenlagen. Wel vinden wij dat voorkomen beter is dan
genezen. Wij moeten zelf het schip keren. Om te beginnen dienen we samen
met de PvdA en Wij.Rijswijk een motie in om de wethouder van Onderwijs
samen met het veld te laten onderzoeken in hoeverre scholen in een vroeg
stadium gemakkelijker problemen kunnen signaleren, zodat snel en
adequaat kan worden gehandeld en zo wellicht in veel gevallen
specialistische en dus dure vormen van hulp kunnen worden voorkomen.
Want 10% is gewoon te veel.
2. Sociale woningbouw.
Ik neem hiermee voor een deel een voorschot op de discussie die we met
elkaar gaan voeren over RijswijkBuiten, maar het gaat ook om
ontwikkellocaties als de Plaspoelpolder, het Havengebied en De Bogaard. Er
is een aantal redenen om daar voorlopig te stoppen met sociale
woningbouw.
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We hebben daar in het verleden in feite al genoeg ruimte voor gegeven, en
dat kwam vooral ten goede aan woningzoekenden uit Den Haag. Wij willen
nu volledig inzetten op kwalitatieve woningen voor Rijswijkse
woningzoekenden in het goedkopere middensegment en luxere woningen.
Dat heeft massa’s voordelen. Het is niet alleen beter voor de opwaardering
van bijvoorbeeld een kwetsbaar gebied als De Bogaard. Sociale woningbouw
is tegenwoordig gewoon hartstikke duur voor de gemeente. Zonder forse
financiële injecties van gemeenten via de grondkosten lukt het corporaties
niet om te bouwen. Het niet/halen van de prestatieafspraken nieuwbouw is
dan ook een landelijke trend.
Daarnaast wordt ook in Rijswijk de nieuwe woonruimteverordening van
kracht. Rijswijk kan daarmee gaan sturen. In navolging van Den Haag kan
ook hier de huurgrens omhoog worden getrokken naar dat goedkope
middensegment van zo’n €900 per maand. Als wij dat in Rijswijk ook doen,
kunnen we serieus gaan werken aan doorstroming. Gebruik in plaats van die
kostbare nieuwbouw de bestaande sociale woningvoorraad om de doelgroep
te huisvesten die dat nodig heeft. Laat corporaties zich focussen op
onderhoud in plaats van nieuwbouw. Dat is hard nodig gelet op de signalen
die onze fractie bereiken van huurders over de slechte toestand van hun
woningen. Zo kunnen corporaties tot slot ook nog eens gaan voldoen aan
Europese regels die scheefwonen uiteindelijk genadeloos gaan afstraffen.
Bouw dus in het middensegment, zowel koop als huur. Daar is
schreeuwende behoefte aan en het levert via doorstroming dubbel zoveel
huisvesting op voor onze inwoners. Dat is investeren in Rijswijk met effect
voor de leefbaarheid én de gemeentelijke financiën. Ik ga daarover geen
motie indienen, maar werp dit onderwerp in het midden om na de zomer een
goede discussie te voeren over de lokale invulling van de
woonruimtevoorziening. Ik hoop dat de wethouder mijn plan meeneemt in de
lokale regels voor huisvesting, of dat in elk geval wil overwegen.
3. Duurzaamheid en energietransitie
Het CDA vindt de energietransitie belangrijk, maar wil dat Rijswijk nu breekt
met het beleid om hierin haantje de voorste te willen zijn. Voor de troepen
uitlopen als gemeente levert als beloning een trots artikeltje op in het VNG
Magazine, maar kost je eigen belastingbetalers meer dan je lief is. Dus niet
meer de eerste willen zijn met uiterst innovatieve gras- en groenbedekking
op schuine jaren-30-daken die tonnen kosten en dan na een jaar in elkaar
zakken. Wij hebben nu eenvoudig geen geld meer voor dit soort peperdure
experimenten. We willen ook bij de energietransitie concreet, adequaat en
behoedzaam te werk gaan, in het voetspoor van landelijke besluitvorming en
van gemeenten die vóór ons het spits afbijten. Geen Global Goals meer,
maar Rijswijkse doelen voor Rijswijkse inwoners!
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4. Ontwikkeling van De Bogaard.
Ik ben blij dat het college van plan is om niet te gaan bezuinigen op De
Bogaard. De ontwikkeling daarvan is een zaak die niet mag mislukken. Er is
net gewezen op een artikel in het Financieel Dagblad, maar gelukkig bereikte
ons ook goed nieuws van de provincie, althans van de CDA-fractie in de
Staten. Zij spraken zich duidelijk uit voor een duurzame oplossing voor het
toenemend verkeer op de Beatrixlaan. Het is erop of eronder. Wat ons betreft
gaat het verkeer eronder en De Boogaard erbovenop. Versterk dus dat
overleg in de regio; ik kan het niet voldoende benadrukken.
Ik ben het eens met fracties als D66 die zeggen: laten we onze ambtelijke
organisatie verbeteren maar daar niet op gaan bezuinigen. Daar ben ik het
van harte mee eens. Rijswijk heeft alle hens aan dek nodig om de invulling
van een woonconvenant in de regio optimaal voor Rijswijk in te vullen.
Alleen door te investeren in een aantrekkelijke leefomgeving wordt Rijswijk
een economisch en sociaal sterke gemeente. En dát, voorzitter, verdient
zichzelf terug.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Meij van de fractie van
Gemeentebelangen Rijswijk.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) spreekt de volgende
tekst uit:
Voorzitter, leden van de raad. Alvorens te beginnen aan onze inbreng voor
de Kadernota 2020 wil ik graag allereerst terugblikken op 2018. Rijswijk heeft
het jaar 2018 afgesloten met een historisch financieel tekort van ruim 7,5
miljoen euro. Het markeert wat Gemeentebelangen Rijswijk betreft ook het
einde van een historisch politiek jaar dat we bestuurlijk als een verloren jaar
moeten zien. Al vanaf het begin van zijn aantreden was het voor
Gemeentebelangen duidelijk dat het college gevormd door GroenLinks, VVD,
D66 en Wij.Rijswijk verre van een harmonieus en consciëntieus team was.
Het ontbrak dit college aan gemeenschapszin en gemeenschappelijke deler.
Het hele jaar ontbrak het aan regie en initiatief, werden de paar belangrijke
besluiten die zijn genomen (de lening voor het museum, de overeenkomst
voor de Beatrixlaan) reeds dichtgezet in het coalitieoverleg vooraf, waarbij de
niet-collegepartijen ondanks hun constructieve inbreng met een “nee” het bos
in werden gestuurd.
Voor Gemeentebelangen Rijswijk is het afgelopen jaar een rollercoaster
geweest. Met een voor ons teleurstellende verkiezingsuitslag en geen
deelname aan een nieuwe college heeft Gemeentebelangen Rijswijk in korte
tijd de omslag weten te maken naar oppositie voeren: scherp op de inhoud,
niet tegen om het tegen zijn, maar vanuit oprechte zorg over de gevolgen en
ja soms met een beetje inbreng van een oud-wethouder.
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Begin februari van dit jaar besloot collegepartij VVD uit de toenmalige coalitie
te stappen en al snel werd duidelijk dat er een nieuw college moest worden
gevormd met nu wel deelname van Gemeentebelangen Rijswijk. Ik zal er niet
geheimzinnig over doen. De eerste weken van onze wethouder Financien
Keus zijn niet makkelijk geweest. Hij is aan “wennen” en “inwerken”
nauwelijks toegekomen. Het presenteren van een fors verlies op de
jaarrekening als je eerste bestuurlijke daad is nog tot daaraan toe. Zorgelijker
is te moeten constateren dat de oorzaken van dit tekort op zeker nog zullen
doorwerken in dit jaar en alleen maar te voorkomen zijn door breed
beheersmaatregelen op de gemeentebegroting te treffen.
Het is pijnlijk om te moeten constateren dat het bestuurlijk in 2018 heeft
ontbroken aan welke vorm van “sense of urgency” dan ook. Het hele woord
“ombuiging” of “bezuiniging” is in 2018 niet gevallen, terwijl begin 2018 al
duidelijk was dat er maatregelen moesten worden voorbereid om een tekort
te voorkomen dan wel te minimaliseren. Het stuurloze college van mei 2018februari 2019 houden wij hier collectief voor verantwoordelijk. Ik ben wat dat
betreft blij met de reflectie die de VVD net gaf op het afgelopen jaar. Het
boek over 2018 moet wat ons betreft maar zo snel mogelijk dichtgeslagen
worden. Wij willen de focus leggen op de komende jaren en het onder meer
weer snel op orde krijgen van onze financiële huishouding.
Voorzitter. De 1e halfjaarrapportage over 2019 laat samen met de
raadsinformatiebrief over de meicirculaire zien dat we voor 2019 afstevenen
op een een geprognosticeerd tekort van bijna 3 miljoen. Dit tekort wordt in
belangrijke mate veroorzaakt door het nog steeds niet onder controle hebben
van met name de kosten voor de jeugdzorg. Het college heeft er goed aan
gedaan om voor 2019 en verder een eerste pakket aan
ombuigingsmaatregelen voor te stellen om in eerste instantie voor 2019 weer
op een sluitende begroting te komen.
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Ik maak allereerst een tweetal opmerkingen en vragen bij de
programmaontwikkelingen zoals die in de eerste halfjaarrapportage zijn
opgenomen. Met betrekking tot het programma Openbare ruimte en
Veiligheid en Verkeer en Vervoer valt ons op dat er maar alvast structureel
extra gelden zijn geraamd voor handhaving tijdens zomer- en
oudejaarsactiviteiten in onze parken en extra opruimactiviteiten; bij elkaar
€70.000. Voorzitter, het is niet normaal dat onze Rijswijkse inwoners het
gelag moeten gaan betalen van een aantal die het tijdens de zomer en
oudjaar weten te verstieren. Ook het “gemak”, zo lijkt het, waarmee we ons
hier maar bij neerleggen: met extra geld lossen we het wel op. Onze fractie
stelt voor om de druk erop te houden door voor maximaal twee jaar extra
budget op te voeren. Laten we deze twee jaar mede gebruiken om
structureel naar een echte oplossing te zoeken in plaats van blijven inzetten
op extra opruim- en handhavingscapaciteit, de weg van de minste
weerstand.
In de eerste halfjaarrapportage wordt binnen het programma Openbare Orde
en Veiligheid om extra middelen gevraagd voor de bestrijding van
Ondermijning en Cybercrime. Die middelen lijken op het eerste gezicht
redelijk bescheiden. Kan de portefeuillehouder een inschatting geven van de
wijze waarop deze kosten zich in de toekomst kunnen gaan ontwikkelen en
in hoeverre deze activiteiten uiteindelijk de openbare orde en veiligheid gaan
domineren?
Voorzitter. De fractie van Gemeentebelangen kan zich goed vinden in de
beschreven beleidslijn van het college in de raadsinformatiebrief
Ombuigingen 2019. Daarin staan voorstellen om het voorziene tekort op de
jaarschijf 2019 maximaal af te wenden en een kritische integrale
heroverweging van al het beleid uit te laten voeren, teneinde binnen de
financiële kaders ruimte te scheppen. Gemeentebelangen wil het college
graag de volgende zeven suggesties doen en aanbevelingen geven in
aanloop naar de begroting 2020 en verder.
1. Maak een bestemmingsplan gereed voor herontwikkeling tot woningbouw
van de Triaslocatie, de locatie van de voormalige Piramideschool en de
vrijkomende gronden scholendriehoek in het Rembrandtkwartier, waarbij
de grondopbrengsten als eenmalige impuls kunnen dienen om onze
reservepositie weer aan te vullen.
2. Herijk het meerjareninvesteringplan op een realiseerbare uitvoering
waarmee onze kapitaallasten meerjarig een realistischer beeld geven.
Veel van onze plannen kennen een lange aanloop door (helaas) lange
inspraaktrajecten, beperkte beschikbare capaciteit en wat de stad qua
bereikbaarheid fysiek aankan. Dit laat zich financieel jaar op jaar zien in
de 1e halfjaarrapportage met forse onderschrijdingen op de begrote
kapitaallasten.
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3. Herijk de beheer- en onderhoudscontracten op het gebied van groen,
straatonderhoud en wegen op met name de wijze van de uitvoering en
het toezicht als opdrachtgever hierop. Er valt meer beeldkwaliteit te halen
uit dezelfde euro als er nou eens een keer netjes gewerkt wordt. Ik zie
nog wel eens wat maaiwerk uitgevoerd worden dat er echt niet goed
uitziet. Ik breek hierbij een lans voor het herintroduceren van het
ouderwetse toezicht op het werk. Graag zien we dit terug in o.a. het
groenbeheerplan dat het college ons voor het vierde kwartaal 2019 heeft
toegezegd.
4. Andere fracties hintten er al op: evalueer alle innovaties van de
afgelopen vier tot vijf jaar in het sociaal domein op nut en noodzaak
voordat er aan nieuwe innovaties wordt begonnen. Hoe effectief zijn al
die happyfit-trajecten, de Ikpas-campagnes, de Cultuurmakelaar en de
flatcoaches nu gebleken?
5. De jeugdzorg vergt wat ons betreft een totale “reset”. We kunnen gerust
stellen dat de control op de totstandkoming van kosten, de
kostenbeheersing, de alsmaar stijgende hulpvraag en het zicht op
geleverde kwaliteit ondanks verwoede pogingen totaal zoek is geraakt.
Dit gehele domein vraagt om een objectieve doorlichting van alle
processen: wie is nu met wat bezig en waarom? Deze doorlichting moet
het liefst worden gedaan door niet-zorgdeskundigen. Is het college
bereid om een dergelijke “reset” of doorlichting in gang te zetten?
6. Creëer kansen voor het vinden van (financiële) partners bij onze
gebiedsontwikkelingen zoals De Bogaard e.o. door veel meer te gaan
werken met maatschappelijke kosten-batenanalyses en
Leefbaarheidsanalyses. Maak de waardecreatie zichtbaar met betrekking
tot bijvoorbeeld het (te ontwikkelen) vastgoed, de economie, de
werkgelegenheid, de kwaliteit van wonen en verblijven in relatie tot de
investeringen in onder andere het openbare gebied. Een dergelijke
aanpak legitimeert het vragen om extra investeringen aan partners,
medeoverheden en mede-eigenaren in het gebied. Ik hoef alleen maar
het voorbeeld te geven van de ondertunneling van de A2 ter hoogte van
Maastricht. Die heeft een enorme impuls gegeven aan het hele gebied. Ik
ben van mening dat het Bogaardgebied en het Plaspoelpoldergebied als
motor voor de verstedelijkingsopgave in dit deel van de regio extra
belicht kan worden. Wij maken hier met elkaar het verschil op het
moment dat wij bereid zijn om onze nek daarvoor uit te steken.
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7. Gemeentebelangen kan nadrukkelijk het uitgangspunt onderschrijven
van geen dogma’s om het beleid voor de verdere ontwikkeling van
RijswijkBuiten kritisch te evalueren en bij te stellen. In aanloop naar de
discussies geven we nu al graag de gedachte mee om de uitgifte van
bedrijfsterreingronden aan ’t Haantje te heroverwegen. Wij willen deze
gronden niet verkopen maar deze kostendekkend in erfpacht uitgeven.
Stop of beperk dat de woningbouwopbrengsten in RijswijkBuiten een
kostendrager blijven voor de bedrijventerreinontwikkeling. Wij krijgen
graag de toezegging dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgepakt in
samenspraak met het Businesspark Haaglanden.
Daarnaast vindt onze fractie dat het nog resterende programma sociale
huurwoningen voor RijswijkBuiten zich uitsluitend nog moet richten op
appartemenbouw in plaats van kostbare grondgebonden woningen.
Gemeentebelangen zal in tweede termijn samen met andere partijen nog
moties gaan indienen die we alsdan zullen toelichten.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kooy van de fractie van de Partij
van de Arbeid.
De heer Kooy (PvdA) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Wonen, werken en welzijn voor nu en in de toekomst. Meer en
meer wordt het noodzaak om een vuist te maken om zeker te zijn van
wonen, werken en welzijn voor onze Rijswijkse inwoners. Een gemeenschap
draait om mensen; onze mensen die meedoen met hun gemeenschap, in
hun omgeving. Onze gemeente heeft nog wat stappen te zetten op het
gebied van participatie, op het gebied van meedoen.
Momenteel hangt het ontbreken van de accountantsverklaring als een
zwaard van Damocles boven dit kadernotadebat. Het is de vraag of dit debat
zinvol is. We zullen het zien aan de beantwoording van het college en de
fracties. Ook heeft het college maatregelen aangekondigd voor 2019 om
binnen de begroting te blijven. Hierbij stelt het college “De inwoner centraal“
pas op de derde plek. Het mag duidelijk zijn dat de Rijswijkse PvdA altijd zal
kiezen voor de mens op de eerste plaats.
Meedoen begint bij de basis, als inwoners invloed willen uitoefenen op hun
dagelijkse leefomgeving of activiteiten. Op dit gebied vragen wij meer
aandacht en inzet van het college. Een inwoner die een brief of een mail
stuurt over een probleem bij hem of haar in de buurt, krijgt momenteel snel
een reactie als afgedaan. Te vaak ook echter volgt er geen reactie.
Overigens is in een groot aantal gevallen aan niets te merken dat er enige
actie is ondernomen om het probleem op te lossen. Ook inwoners die
vertegenwoordigd zijn in clubs als de Oranjevereniging in RijswijkBuiten of
het bestuur van BSN voelen zich onvoldoende gehoord.
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Verder vinden we dat de inbreng en het meedenken van inwoners aan de
voorkant van het beleid (toch een van de speerpunten van Wij.Rijswijk)
nauwelijks van de grond komt. Echte participatie vraagt om een kanteling van
de hele organisatie. Kunnen we nog echte plannen voor “gehoord worden”
en “participatie” op korte termijn tegemoetzien?
In het segment betaalbaar wonen is de wachttijd fors toegenomen. Na het
reces zullen we uitgebreid stilstaan bij “de woondeal” en de woonmonitor die
de wethouder ons heeft toegezegd. De woondeal heeft het over 31% sociale
woningen. Zelfs daar zakken we nu snel onder. Wat gaan we daaraan doen?
Als kader willen we meegeven dat we de verplichting die we op ons nemen
voor de toekomst niet gaan invullen met afspraken uit het verleden die we
nog niet zijn nagekomen. Kan de wethouder ons dat toezeggen?
Ook de duurzaamheid bij ontwikkelingen dienen we beter in acht te nemen
dan we nu doen. Voorkomen is beter dan genezen. Laten we voor alle
nieuwbouw die we nu laten neerzetten besluiten, dat energieneutraal of
zelfleverend de norm is.
Onze jeugd wil ook meedoen. Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar
onderwijs betekent niet altijd gewoon naar school gaan. De PvdA wil dat
ieder kind naar eigen behoefte kan meedoen in het onderwijs. Daarom
pleiten we ervoor dat er in het kader van de thuiszitters meer aandacht komt
voor de wensen en behoeften van het kind. De hulpverlening moet niet alleen
inzetten op teruggeleiding naar school, maar ook andere opties van
onderwijs aanbieden. De PvdA vindt ook dat voorkomen beter is dan
genezen. Daarom vragen wij met het CDA en Wij. aandacht voor
vroegsignalering met de motie Breng scholen en hulpverlening dichter bij
elkaar. Scholen blijken te onderschatten welke rol zij kunnen spelen in
vroegsignalering. Met deze motie willen we inzetten op die mogelijkheden en
scholen helpen om hun signaleringsmogelijkheden beter te benutten en
sneller brede hulpverlening te betrekken. Dit moet gebeuren bij problemen
van zowel kinderen als het gezin eromheen. We denken dan niet alleen aan
jeugdhulpverlening, maar ook financiële hulpverlening.
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De jeugdhulpverlening staat onder zware druk. De kosten worden niet zonder
reden gemaakt. Helaas hebben steeds meer kinderen behoefte aan hulp. We
kunnen ons daarbij zeker afvragen of we niet te veel zorg inzetten. Het CDA
wist dit tijdens het gezamenlijk forum mooi te verwoorden: vroeger kreeg je
een standje als je iets uit de winkel pikte, nu staat er een heel Halt-traject
voor jeugddelinquenten klaar. Het is daarom goed om kritisch te blijven kijken
naar wat een kind of jongere daadwerkelijk aan zorg of liever begeleiding
nodig heeft. Wij doen dat met een positieve insteek. We zullen kritisch
bekijken hoe efficiënt de nieuwe inkoop is en of er niet onnodig veel zorg
ingekocht wordt die misschien met andere vormen van begeleiding ook
ondervangen kan worden.
Kinderen vinden het heel belangrijk om mee te doen. Op 18 juni hebben we
in de raad tijdens het eerste kindervragenuur kunnen horen dat kinderen en
jongeren heel goed mee kunnen praten over afvalverwerking,
verkeersveiligheid en rookvrije schoolpleinen. We spreken daarom ook de
wens uit dat jeugdparticipatie nog meer verankerd wordt in het bestuur van
onze gemeente en we roepen de raad op om actief hieraan mee te doen. We
steunen de motie die Wij.Rijswijk net heeft aangekondigd voor meer ruimte
voor tienjarigen in RijswijkBuiten.
Verkeersveiligheid is voor inwoners belangrijk om deel te kunnen blijven
nemen. Als een kind niet veilig op straat kan spelen, niet veilig kan lopen of
niet veilig en zelfstandig naar buitenschoolse activiteiten kan gaan, dan
draagt dat niet bij aan meedoen aan de maatschappij. Nu bouwen we een
prachtige nieuwe groene wijk in RijswijkBuiten met veel jonge kinderen.
Verkeersveiligheid zou daar een grote rol moeten spelen. Bewoners zien
echter helaas op veel punten dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.
Hiervoor hebben we in het forum ook eerder aandacht gevraagd. De PvdA
vraagt het college om met inwoners de dialoog aan te gaan over wat zij nodig
hebben en te kijken waarop de ondersteunende inframaatregelen van
toepassing zijn.
De PvdA vindt meedoen op de arbeidsmarkt erg belangrijk. Iedereen verdient
op basis van eigen talenten, capaciteiten en motivatie een plek op de
arbeidsmarkt, zowel een betaalde baan als vrijwilligerswerk. Daarbij zijn
waardering, betekenisvol en doorontwikkelaar voor ons de kernwaarden. Wij
kijken ook vol belangstelling uit naar het plan in het derde kwartaal over
stevige inzet op werkgelegenheid.
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Te veel mensen die willen en kunnen werken staan nog langs de kant. Is de
wethouder van plan om op basis van de talenten mensen te begeleiden naar
passend werk of zetten we in op tegenprestatie waarbij het alleen draait om
aan het werk gaan en blijven? Wij zien graag in de nabije toekomst meer
inzet op banen in de techniek, de bouw en het onderwijs. Kunnen we in
navolging op andere gemeenten met een masterplan komen op de driehoek
economische zaken, werk en inkomen en onderwijs? Op die manier kunnen
we samen met het bedrijfsleven en het onderwijs meer inwoners aan het
werk helpen en een doorstart geven, bijvoorbeeld door omscholing. Kunnen
we verwachten dat de gemeente als banenmotor gaat fungeren?
Daaraan gerelateerd hebben wij een motie die de nadruk legt op het
meedoen van een groep van bijna 1.000 inwoners die zeker onze aandacht
verdienen. Mensen met een bijstandsuitkering die om verschillende redenen
geïsoleerd zijn of dreigen te raken. We hebben het over 60% van de
uitkeringsgerechtigden. Voor ons heeft het hoge prioriteit om deze groep nu
echt aandacht te geven en bij de hand te nemen om hun leven betekenis te
geven in de samenleving. Het sluit volgens mij ook aan bij de plannen die het
college eerder heeft aangekondigd op dit gebied. Wij zijn benieuwd of het
college kan instemmen met onze motie die breed gedragen wordt door
fracties in de raad. De kern van die motie is dat iedereen mee moet kunnen
doen aan de Rijswijkse samenleving op basis van eigen fysieke en mentale
capaciteiten. Het dwingend inzetten van maatregelen is contraproductief. We
willen mensen letterlijk bij de hand nemen om hen te helpen. Wij vragen het
college om in 2019 een quick scan van de doelgroep uit te voeren, enkele
opties uit te werken voor individuele trajecten en een substantiële pilot te
starten in 2020 met een kansrijke groep deelnemers.
Het is lang stil geweest op het gebied van welzijn. Het welzijn van inwoners
zou bovenaan de lijst van zaken moeten staan waar dit college aan wil
werken. Helaas kan de PvdA bijna geen enkel concreet plan vinden dat
verwijst naar het verbeteren van het welzijn van de inwoners van Rijswijk van
jong tot oud. Het college heeft een koerswijziging aangekondigd door een
meer vraaggerichte en wijkgerichte inzet. Dat lijkt ons goed, maar wat zijn de
kaders en hoe en wanneer toetsen we of de koerswijziging goed is ingezet?
Wanneer kunnen we de eerste buurthuiskamer verwelkomen? Hoe
ondersteunen we mantelzorgers behalve in mooie woorden van waardering
en één keer per jaar een gezellige middag? Wij vragen in dit verband
aandacht voor de motie kleinschalige woonzorgvormen waarin zorg, wonen
en welzijn kunnen worden verpakt.

pagina 31 van 93

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 9 juli 2019 om 14.00 uur
Wij hebben aangedrongen op een spoedige evaluatie van het huidige
armoedebeleid en dat is toegezegd voor het vierde kwartaal. Deze evaluatie
is dringend gewenst want de PvdA wil graag het effect kunnen beoordelen.
Hebben we alle armoede onder kinderen en volwassenen in beeld? Als
Rijswijk aan het landelijk gemiddelde zou voldoen, wordt op dit moment
zeker niet iedereen bereikt. De PvdA vindt dat iedereen mee kunnen doen,
ook als men het financieel moeilijk heeft. Wij zullen in ieder geval pleiten voor
een integrale aanpak van armoede in relatie tot gezinnen, werk, wonen en
schuldhulpverlening. Daarbij moet ook gekeken worden naar de armoede
onder ouderen. Dat vergt een brede opgavegerichte aanpak. Wanneer
kunnen we die van het college verwachten?
Ik kom ten slotte terug op de financiën. Bij de ombuigingsmaatregelen moet
de zorg voor inwoners die het nodig hebben wat de PvdA betreft niet op het
spel staan. Wij gaan voor de mensen en minder voor prestigieuze stedelijke
projecten die ook een jaar uitgesteld kunnen worden. Ik heb al eerder
gezegd: de financiën staan onder druk. Er spelen twee belangrijke zaken. De
accountant heeft de boeken niet goedgekeurd. Dat betekent dat we de boel
niet op orde hebben. De uitspraak is een momentopname over de controle
2018. De bevindingen, het systeem van werken, draait al een langere tijd.
Successen die we in verleden gevierd hebben, vallen in dit perspectief te
nuanceren. Nieuwe bezems vegen schoon en zijn niet de kop van Jut. Let
echter wel op. Financiën is voor een gemeenschap geen doel op zich, maar
het resultaat van activiteiten. Moeten wij ons zorgen maken over hoe die
processen en activiteiten zijn gevoerd?
De maatregelen die het college neemt om binnen budget te blijven, zijn aan
te merken als het plukken van laaghangend fruit en het verkopen van het
tafelzilver. De PvdA had veel liever gezien dat er een breder pallet aan de
raad was voorgelegd waaraan de raad had kunnen participeren. Wordt dat
palet voor de begrotingsronde wel aangeboden door het college?
De PvdA Rijswijk wil er zeker van zijn dat de Rijswijkse inwoners kunnen
deelnemen aan de maatschappij, met nadruk op wonen, werken en welzijn.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Weterings van de fractie van
RijswijksBelang.
De heer Weterings (RijswijksBelang) spreekt de volgende tekst uit:
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Voorzitter. Op 3 juli 2018 stond ik hier ook. Dat was RijswijksBelang eerste
betoog tijdens het kaderdebat 2018. Het is bijzonder dat de betogen van
verschillende partijen in 2018 nog steeds actueel zijn in 2019. Of het nu gaat
om de onkruidgemeente van mevrouw Bentvelzen, de
kostenoverschrijdingen van de heer Keus of de uitspraak van mevrouw
Besteman “niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt“, de heer Van de
Laar worstelde toen ook al met de straatverlichting en de heer Lugthart met
zijn parkeerregime. De burgemeester gaf aan te werken aan een plan om de
vervulling aan te gaan pakken in het Wilhelminapark: maar we maken daar
wel stapjes in.
Opvallend is dat er op 3-7-2018 ook om een aanvullend krediet werd
gevraagd van €121.000 om de Van Diepenhorstlaan te vergroenen. Een jaar
later is dat een van de verpauperde aanzichten van Rijswijk. RijswijksBelang
is toch erg nieuwsgierig naar wat er precies gedaan is met dat geld voor de
Van Diepenhorstlaan.
Nu vraagt het college een jaar later om €100.000 voor de groencompensatie
van de Generaal Spoorlaan; 1.200 m2 groen en 50 bomen. Op vragen van
RijswijksBelang of hier ook het vervolgonderhoud in is opgenomen, was het
antwoord "nee, dat zit in het reguliere onderhoud". Mag ik erop wijzen dat het
reguliere groenonderhoud niet op orde is? Inwoners die achterstanden in het
groenonderhoud signaleren en dit netjes via het meldpunt openbare ruimte
melden, krijgen schriftelijk het antwoord: op dit moment kunnen wij niet aan
de beeldkwaliteit voldoen daar wij begrensd zijn in onze middelen/inzet.
Ook wat betreft de ontwikkeling investering kredieten 2019 geeft u aan dat er
€600.000 voor verfraaiing en vergroening staat gereserveerd voor het
Assenkruis. De realisatie is in voorbereiding, maar er is nog geen opdracht of
gunning verstrekt. Op de vragen van RijswijksBelang of er in die €600.000
ook groenonderhoud is opgenomen, was het antwoord: voor één jaar. Wie
gaat het de jaren erna doen? De kaboutertjes? Aangezien de basis nog niet
op orde is (één van de speerpunten van dit college) en uit hoofde van een
aantal andere onderbouwde redenen zal RijswijksBelang in de tweede
termijn een motie overwegen in te dienen om dit plan voorlopig even in de
koelkast te zetten.
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Aanhakend op de gedachte van "de basis op orde" het volgende. De reactie
van het college op de vele klachten van inwoners uit Rijswijk over het
achterstallige groen onderhoud is: "De gemeente Rijswijk wil anders gaan
maaien. Dit is hard nodig, omdat de afgelopen 30 jaar het aantal insecten
met maar liefst 75% is afgenomen. In het intensief beheerde agrarisch
landschap is vrijwel geen bloem meer te vinden en is dus ook geen plek
meer voor insecten. De plekken die nog wel kansen bieden, zijn wegbermen
en stedelijke gebieden. Juist hier wil de gemeente dan ook meer bloemrijke
plekken creëren." Het college baseert zijn verhaal op wetenschappelijk
onderzoek dat in natuurgebieden in het Duitse laagland is gedaan, eind
2017, begin 2018. De totale biomassa aan vliegende insecten zou daar
achteruit zijn gegaan. In Nederland zijn geen data beschikbaar waarmee een
vergelijkbare analyse kan worden uitgevoerd. De biomassa van insecten
wordt slechts sporadisch bepaald en nooit in langlopende studies.
Dat gezegd hebbend is er ook goed nieuws: er zijn veel nieuwe soorten
insecten bijgekomen. Een stijging van insecten in 2019! Onder de nieuwe
soorten insecten zijn de bochelvliegen, de bocheldansvliegen, de
paddenstoelmuggen, de steltmuggen, de lansvliegen, de bladvliegen, de
geulschietmotten en de houtzwamkevers. We horen al jaren dat het niet
goed gaat met bijen, maar met welke van de 359 soorten niet? In totaal
komen in Nederland bijna 20.000 soorten insecten voor. Daaronder zit ook
de eikenprocessierups. Met miljoenen verdringen ze op dit moment bijna elke
eikenboom in Nederland, ook in Rijswijk. Enkele jaren geleden had niemand
nog van deze rups gehoord. Wat ik wil zeggen is: er valt wat af, er komt wat
bij. Draai daar niet op door. Wij hebben prachtige parken en bossen waar
deze insecten prima kunnen wonen. Laat de uitstraling van Rijswijk hier niet
onder lijden.
De hondenlosloopstroken en -gebieden zijn niet meer toegankelijk voor onze
trouwe viervoeter. Het aantal incidenten met honden en bezoekjes aan
dierenartsen is toegenomen dit jaar door het slechte onderhoud waar het
college verantwoordelijk voor is.
Ik kom terug op de rapportages. Het college geeft aan voor lobbystrategieën
€18.000 nodig te hebben. Dat is gericht op het versterken van de positie van
Rijswijk in de regio. Zou die lobbystrategie niet gewoon in het takenpakket
van de wethouders thuishoren? Waarom moet daar €18.000 extra voor
worden uitgetrokken? Gaat het college daarmee bowlen of uit eten? Wat
wordt met die €18.000 gedaan?
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Vanuit de Wmo zou er geld beschikbaar gesteld gaan worden om de
"verplichte" inloophuizen per gemeente op te zetten. Daarvoor wordt landelijk
zo'n 47 miljoen uitgetrokken. Is het dan verstandig om nu een inloophuis te
realiseren waarvan al direct kosten gemaakt moeten worden à €47.000? Dat
is nodig om de Smeltkroes gebruiksklaar te maken. Het college schrijft dat
het moeilijk was om een geschikte locatie te vinden. Ruim anderhalf jaar is
heel geheimzinnig gedaan over de Smeltkroes. RijswijksBelang vraagt zich
af of het inloophuis GGZ een realistisch en goed doordacht plan is geweest
of toch een soort paniekvoetbal, omdat de gemeente Rijswijk moet gaan
voldoen aan een door de landelijk politiek opgelegde taak.
Er wordt om €50.000 gevraagd voor buurtonderzoek en veiligheidsmonitor. Is
het mogelijk om de registratie van misdrijven met een softwareprogramma te
doen om zo wat kosten te besparen?
Voor deelname aan het Veiligheidshuis worden bedragen van ruim €13.000
en €24.000 gevraagd. Een volumestijging van €46.000 om advies te vragen
voor meldingen die worden gedaan bij Veilig Thuis. Wat betreft huiselijk
geweld is sprake van een behoorlijke toename. Vanwege de oplopende
cijfers maakt RijswijksBelang zich behoorlijk veel zorgen. Ook het meldpunt
Bezorgd stijgt met €22.000. Heeft dat de aandacht van het college?
Het RIEC is op papier een prima ondersteuning vanuit het Rijk voor de
aanpak van criminaliteit. Volgens het college is dat de afgelopen tien jaar
gefinancierd door het Rijk en de gemeente Den Haag. Nu klopt het bij
Rijswijk aan voor een bijdrage van €15.000. Dit zijn onverwachte kosten die
we toch gepresenteerd krijgen. Zo ook de €40.000 voor OPHIS, voor
verbetering van bestuurlijke informatie over criminogene branches , waar het
Rijk al eerder €55.000 voor gaf. Wij hopen van harte dat dat resultaten gaat
opleveren.
De kosten voor de Cultuurmakelaar zouden €50.000 bedragen. Uit de
beantwoording van het college is gebleken dat de kosten zijn opgelopen tot
€62.475 exclusief btw. De verbinding die het college aangeeft in de
beantwoording zien wij niet. Wij zien wel een verbinding met het tekort van
ruim 10 miljoen op dit moment. Ons verzoek is dan ook om het project
"Cultuurmakelaar”, hoe sociaal en verbindend het ook klinkt, zo snel mogelijk
te beëindigen,. Bij de eerstvolgende mogelijkheid in de overeenkomst.
RijswijksBelang overweegt in tweede termijn een motie in te dienen als het
college niet zelf besluit tot beëindiging van de overeenkomst.
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De kosten voor de zendmastenergie à €21.000 staat open sinds juni 2018.
We zijn nu een jaar verder. Is het geld voor de zendmasten al betaald door
KPN? Welke afspraken zijn gemaakt? Particulieren worden afgesloten als
zijn hun KPN-abonnement niet betalen. Dan komt er een deurwaarder. Ik
hoor graag waarom er na een jaar nog niet is betaald.
De verhuizing van Archeologie kost €20.000. Ze worden eerst verplaatst naar
de oude brandweerkazerne en van daaruit naar de Gemeentewerf. Is ooit de
optie onderzocht om dit rechtstreeks te doen of op de werf een ruimte
beschikbaar te stellen voor deze vondsten? Dat zou €20.000 schelen.
Het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid komt uit op €190.000
nadelig; het gaat om de incidenteel bijzondere bijstand. Het is ontzettend
humaan en goed dat het mogelijk is in Rijswijk om deze bijzondere bijstand
aan te vragen. Krijgen de aanvragers ook extra zorg of begeleiding tijdens of
na de aanvraag?
In relatie tot de nota sport wordt “verbinding” genoemd van €210.000. De
uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden. In 2013 is hiervoor een bedrag
uitgerekend. We zijn nu zes jaar verder. Is het mogelijk om dit een keer te
herijken?
Er is €70.000 nodig om de speerpunten van de nota Lokaal
gezondheidsbeleid uit 2013 voor te zetten. 2013-2016. Om welke
speerpunten gaat het? Wij kunnen die niet terugvinden.
Voor het optimaliseren van de website is €3.000 nodig, terwijl er op jaarbasis
al €40.000 wordt betaald voor het onderhoud van de website. Wij begrijpen
dat niet. Kon het optimaliseren niet binnen het huidige contract?
Er zijn verder overschrijdingen op het wijkgericht werken (€25.000), in
buurtactiviteiten en subsidieaanvragen. Het is erg sociaal, maar wij vinden
het ongepast om in de huidige financiële situatie van Rijswijk geld uit te
geven dat er niet is.
Het college vraagt om €400.000 voorbereidingskrediet voor de Beatrixlaan.
Die laan wordt besproken. Mensen als het CDA-Statenlid Michel Rogier en
de Groep De Mos zijn zich ermee gaan bemoeien. Gedeputeerde Floor
Vermeulen heeft laten weten bereid te zijn om met zowel Den Haag als
Rijswijk te kijken naar maatregelen die moeten leiden tot verbetering van de
verkeersstroom van en naar Den Haag. Wellicht zijn er mogelijkheden om er
samen uit te komen. Den Haag schijnt er groot belang bij te hebben en mag
er dan ook voor gaan betalen. Is misschien de tunnel weer in zicht?
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€200.000 voor een kunstwerk dat “ontmoeting tussen dorp en stad” moest
gaan heten, terwijl in onze ogen "tussen dorp en stadhuis" toepasselijker was
geweest. Dat verbeeldt die ontzettend grote kloof. De commissie Kunstruimte
moet het ontwerp in september 2019 nog goedkeuren.
Bij vertraging of afstel zou er in gesprek gegaan kunnen worden met de
kunstenaar; dit is zo vermeld in de overeenkomst. Onze fractie overweegt om
in tweede termijn een motie in te dienen om dat daadwerkelijk te doen. Wij
vragen het college om in gesprek te gaan met de kunstenaar om het af te
stellen. €200.000 valt gewoon niet te verkopen.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Man van de fractie van
Onafhankelijk Rijswijk.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) spreekt de volgende tekst uit:
Voorzitter. Onafhankelijk Rijswijk maakt zich grote zorgen. Zorgen om het
tekort van 7,5 miljoen waar 2018 mee is afgesloten, zorgen over de
jaarrekening die de accountant nog niet heeft afgetekend en de aanstaande
ondercuratelestelling, zorgen om de enorme hoeveelheid vacatures die
uitstaan en uitstonden binnen de gemeente Rijswijk, zorgen om alle expertise
die extern wordt ingekocht, eigenlijk zorgen over alles wat zich binnen de
gemeentelijke organisatie afspeelt. Met dit college en deze raad staan we
voor enorme veranderingen en projecten binnen Rijswijk die een enorme,
financiële impact zullen hebben en waarbij een goede, stabiele en
betrouwbare organisatie noodzakelijk is. Denk alleen al aan het Huis van de
Stad of de energietransitie. We kunnen ons allemaal afvragen of we daar
klaar voor zijn met de huidige gang van zaken, aangezien zelfs het simpel
uitvoeren van aangenomen moties soms meer dan een jaar kan duren. Denk
hierbij aan onze aangenomen parkeermotie uit november 2017.
Onafhankelijk Rijswijk heeft een aantal vragen/opmerkingen voor het college,
Naar ons inzien is de prognose voor 2020 t/m 2023 een sprookje volgens het
zogenaamde hockeystick model: morgen wordt alles ineens beter. Waarop is
gebaseerd dat we die jaren wél af zullen sluiten met een voordelig saldo?
Dit is al het tweede jaar op rij waarbij we een kadernota ontvangen die
“beleidsarm” is. We hebben begrip voor het feit dat er destijds en ook nu, een
nieuw college zit. Maar laat dit geen trend worden.
Er is nog altijd geen dekking gevonden voor het Eneco-dividend. We missen
straks €900.000 per jaar. Hoe denkt het college dat gat op te vullen? Zijn
daar al plannen voor?
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Er is €30.000 uitgegeven voor “Inhuur huisvestingsplan onderwijs” en
€55.000 aan “Advies parkeren”. Dat is ingekochte expertise waar
Onafhankelijk Rijswijk haar vraagtekens bij zet. Nogmaals, we maken ons
grote zorgen om wat er gaande is binnen de ambtelijke organisatie. We
roepen het college dan ook op om ons te informeren over het verloop binnen
de organisatie.
Onder het kopje “Afvalinzameling en afvalverwerking Avalex” op pagina 21
staat: “Het negatieve saldo wordt vanaf 2020 verrekend in de tarieven voor
de afvalstoffenheffing.” Dus eigenlijk hebben we nóg een tekort van bijna vier
ton en wordt dat zonder blikken of blozen verhaald op onze inwoners. Dit is
overigens niet de eerste keer dat een dergelijk trucje wordt uitgehaald; vorig
jaar zaten we in een dergelijke situatie en ging de rioolheffing omhoog. En
hoewel het college zal beargumenteren dat afvalstoffenheffing geen stijging
van de ozb is, doet deze maatregel wel af aan de eigen opmerking dat de
belastingen alleen verhoogd zullen worden ter dekking van de Wmo en
grondexploitatieverliezen.
Voor het implementeren van de nieuwe regeling “Grofvuil ophalen binnen vijf
dagen” staat een min van €70.000 genoteerd, niet éénmalig, maar
structureel. Dat was niet de afspraak. Het zou eenmalig worden
afgeschreven. Daarnaast vraagt Onafhankelijk Rijswijk zich sterk af waarom
het überhaupt als structureel genoteerd kan worden. Grofvuil wordt niet
vaker, maar sneller opgehaald. Het geld is dus om éénmalig een achterstand
in te lopen.
Er staat ook €70.000 genoteerd om de sportnota versneld uit te voeren.
Belachelijk! Het is toch nog altijd dezelfde nota of heeft onze raad iets
gemist? Daarnaast vinden we het absurd dat het college €70.000 wil
investeren voor slechts wat tijdwinst, terwijl we erg op onze portemonnee
moeten letten.
Nog altijd zijn niet alle ozb’s van niet-woningen verzonden. Kan het college
uitleggen hoe dat kan? Dit had in februari al gedaan moeten zijn; inmiddels
zijn we vijf maanden verder. Ook hier kunnen wij ons niet aan de indruk
onttrekken dat de organisatie niet functioneert zoals dat zou moeten.
Museum Bescherming Bevolking is al een tijd geïnteresseerd in het stuk
grond naast hen, omdat zij graag zouden uitbreiden. De grond is inmiddels
vrij en nu dient er een bouwkundig onderzoek te komen. De gemeente is
echter voornemens om de kosten voor dit onderzoek te verhalen op Museum
Bescherming Bevolking. Hoewel het geen probleem is als de gemeente
dergelijke kosten op derden wil verhalen, vinden we het als Onafhankelijk
Rijswijk wel een slechte zaak als de gemeente dat wil doen bij een
ongesubsidieerd museum dat enkel runt op een kleine groep vrijwilligers.
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Er is €20.000 afgeschreven voor het verwijderen van een woonwagen. Naar
ons inziens zijn dat nu juist kosten die verhaald moeten worden op een derde
partij, namelijk van wie de woonwagen is. Kan het college uitleggen waarom
dit bedrag op het bord van de gemeente is gekomen?
Eén van de meest opvallende constateringen in de jaarrapportage is dat het
college eindelijk inziet dat de kosten voor infrastructuur stijgen: Voor het
aanleggen van rotondes zijn de bouwkosten met ruim 28% gestegen (van 1,2
miljoen naar 1,6 miljoen) in een betrekkelijk korte periode. Nu is dat op zich
niet opvallend voor Onafhankelijk Rijswijk, maar blijkbaar wel voor de
aanhangers van het Huis van de Stad, omdat het klaarblijkelijk voor rotondes
wel geldt, maar voor enorme bouwprojecten als het Huis van de Stad niet.
Om het tekort van 7,5 miljoen van 2018 op te vangen, moet er her en der
bezuinigd worden. Het college heeft hiervoor allemaal posten opgegeven
maar nog altijd is er een tekort van zo'n 5 ton. Onafhankelijk Rijswijk is
benieuwd welke opties allemaal de revue hebben gepasseerd en op welke
basis de keuzes zijn gemaakt voor de lijst die nu voorligt. Daarnaast vraagt
Onafhankelijk Rijswijk zich vooral af of het paradepaardje Huis van de Stad
ook is genoemd. Zo nee, waarom dan niet, en zo ja, waarom staat deze er
dan niet tussen?
Wanneer gaat dit college eindelijk beginnen met de subsidieverordening
waar al zo lang over wordt gesproken? Ik hoop snel, aangezien het
implementeren van een nieuwe verordening behoorlijk wat tijd vergt en we
anders het risico lopen dat het niet binnen deze collegeperiode wordt
afgerond.
Tot slot de vraag of het college het beleidsvoornemen heeft om de constante
flow van tekorten een halt toe te roepen. Of is dit een voorbode voor de
komende jaren en moeten we ons nog meer zorgen maken dan we nu al
doen?
De vergadering wordt geschorst van 16.00 uur tot 16.20 uur.
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan wethouder Keus.
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Wethouder Keus dankt de raad voor de kaders en suggesties die in eerste
termijn zijn neergelegd. Hij wil deze afzetten tegen een simpel economisch
principe: er kan niet méér geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Als
dat toch gebeurt, ontstaat er een tekort of moet er een beroep worden
gedaan op gespaard geld. Dit principe geldt ook voor Rijswijk. De uitgaven
van de gemeente Rijswijk in 2018 waren 170,5 miljoen. De inkomsten waren
163 miljoen. Het tekort over 2018 komt daarmee op 7,5 miljoen euro. Dat
bedrag wordt in mindering gebracht op de algemene reserve, die daarmee
met een kwart slinkt.
De gemeente Rijswijk heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan
versterking van de reserve. Hierdoor kan de tegenvaller van 2018 worden
opgevangen. Verdere tegenvallers zouden echter de financiële weerstand
van Rijswijk nadelig beïnvloeden.
Uit de eerste halfjaarrapportage 2019 blijkt helaas dat Rijswijk er financieel
niet goed voor staat. De prognose is dat Rijswijk ook in 2019 meer geld
uitgeeft dan binnenkomt: bijna 3 miljoen. Ook dat bedrag zou van de
algemene reserve moeten worden afgeboekt. Omdat dat onwenselijk is,
heeft het college besloten om het verwachte tekort nog in 2019 op te vangen
door ombuigingsmaatregelen te treffen. Die zijn in de raadsinformatiebrief
voorgelegd aan de raad. De bezuinigingen worden onder meer gezocht in
het opheffen van de groenegalisatiereserve en korting op het
innovatiebudget sociaal domein. Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen
van bezuinigingsmaatregelen is dat de Rijswijkse burger daar geen hinder
van mag ondervinden. In het kader van "de basis op orde" is er zelfs extra
geld beschikbaar gesteld voor onkruidbestrijding.
Ook over 2020 valt de verwachting van het resultaat negatief uit. Hoewel in
de jaren daarna een begrotingsoverschot wordt verwacht, kiest het college er
toch voor om aanvullende maatregelen te treffen om een tekort in 2020 te
voorkomen. Daarbij wordt ook vooruitgelopen op de nadelige invloed van het
wegvallen van het Eneco-dividend. Zodra de finale verkoop van de aandelen
rond is, komt het college met een voorstel om de wegvallende
dividendinkomsten te dekken.
Naast de ombuigingsoperatie 2019 stelt het college voor om kritisch naar het
uitgavenpatroon te kijken: een fundamentele herbezinning. In de kadernota
staan daarvoor "spelregels" die later in het jaar moeten leiden tot een
samenhangend pakket aan maatregelen dat bij de begrotingsbehandeling
wordt gepresenteerd. Allereerst wordt uiterst terughoudend omgegaan met
het aannemen van nieuw beleid. De vraag of er structureel middelen moeten
worden ingezet, is onderdeel van de integrale heroverweging. Verder is het
uitgangspunt: nieuw beleid voor oud beleid.
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Het college zoekt enerzijds naar grip op de uitgaven en anderzijds naar grip
op de interne processen. Die zijn nu niet op orde, wat onder meer blijkt uit
het feit dat het college niet in staat is gebleken om een door de accountant
gecontroleerde jaarrekening voor te leggen aan de raad. Er is een onderzoek
ingesteld naar de gang van zaken van de afgelopen maanden. De
accountant, waarmee een goed contact wordt onderhouden, wordt daarbij
betrokken. In september wordt de raad daarover in de Auditcommissie nader
geïnformeerd.
Het college zet in op een gedegen en toekomstbestendige financiële
huishouding. De maatregelen die daarvoor moeten worden genomen, zijn
echter niet strikt financieel van aard. Het vraagstuk moet daarom draaien om
de vraag: op welke manier kan de gemeente Rijswijk weer snel gaan
investeren in een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk?
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Lugthart.
Wethouder Lugthart gaat in op de twee onderwerpen die door de raad aan
de orde zijn gesteld en zijn portefeuille betreffen: de verkeersveiligheid en de
ambtelijke organisatie.
Op het punt van de verkeersveiligheid is onlangs met de raad gesproken
over de startnotitie die door het college wordt uitgewerkt. De ambitie is om de
landelijke trend van verminderde verkeersveiligheid in Rijswijk te keren. De
vragen die door de raad gesteld zijn over bijvoorbeeld rotondes en
RijswijkBuiten komen in elk geval aan de orde in het actieplan dat naar de
raad wordt gestuurd.
De raad heeft zich breed uitgesproken over de ambtelijke organisatie. De
wethouder beschouwt de inbrengen als een aanmoediging van de lijn die het
college heeft ingezet. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat van
de ambtelijke organisatie onder de huidige omstandigheden veel gevraagd
wordt. Tegelijkertijd is het verloop onder het personeel hoog, waarvoor een
verklaring te vinden is in de overspannen arbeidsmarkt. De
gemeentesecretaris blijft zich echter inzetten voor een solide ambtelijke
organisatie, ook aan de hand van strategische personeelsplanning. Het is te
complex om na de zomer een concreet plan te presenteren aan de raad,
maar er kan wel direct na het reces een bijeenkomst worden gepland om de
ontwikkelingen binnen de organisatie te schetsen. Daarin kan ook worden
gesproken over budget en investeringen.
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Wethouder Bentvelzen gaat in op de opmerkingen die gemaakt zijn over de
jeugdzorg. Zo is er gevraagd of er voldoende financiële controle bestaat op
het sociaal domein. Dat is het geval, maar door een systeemfout is er pas
laat in 2018 een tekort ontstaan. In 2018 werden veel declaraties ingediend
van eerdere jaren; men kan vijf jaar na dato kosten declareren. Door nieuwe
regels in te voeren, komt dat waarschijnlijk niet meer voor. Bovendien zullen
nieuwe kostenstijgingen goed worden geanalyseerd. Aanbieders waarvan de
kosten opvallend stijgen, worden uitgenodigd om daarvoor een verklaring te
geven. Door de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten zijn kinderen
beter in beeld, hetgeen positief is. Het is echter wel belangrijk om kinderen
met een zorgvraag passende hulp te bieden, wat niet de duurste (jeugd)zorg
hoeft te zijn.
In relatie tot het sociaal domein is door de raad gesproken over de
innovatiebudgetten en de innovatie op zich. Er blijft ruimte voor innovatie,
maar er wordt kritisch gekeken naar de inzet van gelden daarvoor.
Armoedebestrijdingsmaatregelen zijn gericht op de langere termijn. Er wordt
een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de in de afgelopen jaren
ingezette maatregelen. De onderzoeksresultaten daarvan worden naar de
raad gestuurd en worden meegenomen in het nieuwe armoedebeleid dat in
het vierde kwartaal wordt gepresenteerd.
Verder wordt in het vierde kwartaal een herziening van het
dierenwelzijnsbeleid voorgelegd aan de raad. Daarbij gaat het enerzijds om
lokale zaken als de begroeiing van de waterkanten waardoor eenden niet de
kant op kunnen lopen en anderzijds om de nieuwe wet- en regelgeving van
het Rijk voor bijtincidenten en dergelijke. Eventuele verzoeken rond de actie
rond het gedenkteken voor de overleden hond Batman ziet de gemeente met
een positieve houding tegemoet.
Over het wijkwethouderschap is in het college een notitie vastgesteld die ter
informatie naar de raad zal worden gestuurd. Verder komt eind 2019 het
voorstel naar de raad dat is opgesteld naar aanleiding van de motie loket
stadskracht. Daarmee worden inwoners van Rijswijk gestimuleerd om
initiatieven te nemen.
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De wethouder kan zich vinden in de motie die door de PvdA is aangekondigd
over een pilot met mensen die op de participatieladder op trede 1 en 2 staan.
Het college vindt het ook belangrijk dat iedereen een betekenisvolle bijdrage
kan leveren aan de maatschappij. Eerder is in dit verband een plan van
aanpak toegezegd aan de raad, dat inmiddels is vastgesteld door het
college. Dit plan voor de participatieaanpak is getiteld "Meedoen werkt" en
wordt zo spoedig mogelijk naar de raad gestuurd. De acties uit dit plan
komen overeen met wat in de aangekondigde motie van de PvdA staat.
Allereerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht waarbij wordt gekeken
naar de werkelijke omvang van de participatiegraad en wordt onderzocht in
welke mate ondersteuning en begeleiding van mensen nodig is. Daarna
wordt gekeken welke participatieactiviteiten de gemeente moet ontwikkelen.
In 2019 start een pilot waarin 50 inwoners een participatieplan aangeboden
krijgen. Op die manier wordt direct en actief gestart met het bevorderen van
de maatschappelijke participatie. Aangezien de aangekondigde motie met
het collegeplan al wordt uitgevoerd, is die overbodig geworden. De
wethouder adviseert de indieners daarom om de motie in te trekken.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Besteman-De Vries.
Wethouder Besteman-De Vries dankt de raad voor de opmerkingen en
suggesties die gedaan zijn op het gebied van welzijn. Uitgangspunt bij de
overheveling van welzijnstaken naar de gemeenten was dat zorgvragers in
de participatiemaatschappij meer gebruik zouden maken van hun eigen
netwerk. Daarvoor moet er wel een netwerk bestaan. Daarom is de inzet
enerzijds gericht op uitbreiding van het netwerk van inwoners. Omdat
voorkomen beter is dan genezen, wil het college anderzijds investeren in
preventie en welzijn. De inzet is daarbij gericht op een vroegtijdige
signalering en aanpak van problemen.
De participatiegraad in Rijswijk kan verbeterd worden. Er zijn bijvoorbeeld
veel vrijwilligers nodig om het verenigingsleven gezond te houden. In het
najaar organiseert de wethouder daarom een bredewelzijnsbijeenkomst voor
alle partners in het veld. De resultaten van die bijeenkomst zijn de input voor
de welzijnsnota waaraan de wethouder werkt. De onderwerpen die daarin
aan de orde komen, zijn eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligers,
regenboogbeleid, inclusiviteit en verenigingen.
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Cultuur draagt bij aan het welzijn van de inwoners van Rijswijk. Het college
vindt het daarom belangrijk dat de cultuur in Rijswijk laagdrempeliger en
toegankelijker wordt. Cultuur moet dichtbij in de buurt van mensen te vinden
zijn. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtkamers waarover de PvdAfractie al sprak. Een ander voorbeeld is de buurtsuper Sion; een plek in de
buurt waar welzijn en cultuur samenkomen en instellingen vraaggericht
samenwerken, dicht bij Rijswijkers in de buurt. Ook het Huis van de Stad kan
als ontmoetingsplek gaan fungeren.
De raad ontvangt nog een raadsinformatiebrief over de taken van de
Cultuurmakelaar. In de halfjaarsrapportage staat evenwel al dat het budget
voor de Cultuurmakelaar geschrapt is. Dat betekent dat de eerste opdracht
aan de Cultuurmakelaar, die afloopt op 1 september, niet wordt voortgezet.
Dat neemt niet weg dat elementen uit de functie, zoals het ondersteunen van
het amateurveld, clubs en verenigingen, waardevol zijn. Daarom wordt
bekeken op welke wijze daaraan een vervolg kan worden gegeven.
Ten aanzien van het kunstwerk op het Bogaardplein is de gemeente een
verplichting aangegaan die moet worden nagekomen.
Op het terrein van de inburgering worden taken overgeheveld naar de
gemeenten. Samen met de gemeenten Delft, Pijnacker, Nootdorp en
Westland wordt een pilot gehouden ter voorbereiding op de taken in 2021.
De afdeling Archeologie heeft stukken gratis kunnen opslaan in de
brandweerkazerne maar als gevolg van brand is die mogelijkheid
weggevallen. Daarom is verhuizing naar De Werf noodzakelijk.
Het college werkt aan een plan van aanpak ten behoeve van de verbinding
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In het derde kwartaal ontvangt de raad
daarover meer informatie.
Verschillende fracties hebben gevraagd om een betere verbinding tussen de
beleidsvelden van jeugdzorg en onderwijs. De wethouder is daar graag toe
bereid.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van de Laar.
Wethouder Van de Laar gaat in op de opmerkingen die gemaakt zijn over het
groen in Rijswijk. In de begroting is de groenegalisatiereserve als instrument
geschrapt. De compensatie voor de bomen voor de Generaal Spoorlaan is
ondergebracht bij het investeringskrediet. Bovendien is het ondanks alle
bezuinigingen gelukt om €100.000 vrij te maken voor achterstallig onderhoud
van het groen.
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Centraal staat verder het groenontwikkelingsplan in het kader waarvan een
aantal investeringen in het groen worden gedaan. Dat plan wordt in het
najaar opgesteld. Dan worden er ook bijeenkomsten met de raad
georganiseerd over het onderhoud van het groen in Rijswijk. Daarbij komt het
maaibeheer aan de orde en wat als gazon wordt beschouwd en wat als
kruidenrijk grasland. Omdat dat inmiddels een politieke keuze is geworden,
wordt daarover gesproken met de raad.
In 2018 heeft de raad budget vrijgemaakt voor het eerste gedeelte van de
Van Diepenhorstlaan, vanaf de A4 richting de Plaspoelpolder tot aan de
Visseringlaan. Die entree van Rijswijk kan als visitekaartje worden
beschouwd. De middenberm is inmiddels opgeknapt, maar aan fase 2 moet
nog worden begonnen. Dat betreft het groen langs de sloten en het fietspad.
De kruising Verrijn Stuartlaan/Van Diepenhorstlaan valt onder een brede
aanpak van het gebied Plaspoelpolder die gericht is verfraaiing van het
gebied. Voor vergroening en het creëren van een rotonde worden twee
investeringskredieten afgegeven: 1,7 miljoen voor de rotonde, waaraan ook
de MRDH bijdraagt, en €600.000 voor vergroening.
De ophaalroutes voor grofvuil veranderen en worden minder efficiënt als
gevolg van de kortere ophaaltermijn. Er is immers minder lange tijd om
ophaalroutes te plannen. Daarin liggen de extra kosten van €35.000 voor een
halfjaar. In september zal de ophaaltijd verkort zijn naar vijf dagen. Tot die
tijd wordt incrementeel naar de verkorting toegewerkt.
Biovergisting en nascheiding van huisvuil staan hoog op de agenda van de
eigenaren en opdrachtgevers van Avalex. Avalex zet in op het opnemen van
deze mogelijkheden in de producten- en dienstencatalogus. Als Rijswijk
besluit om daarin mee te gaan, dan worden de bovengrondse containers, die
veel overlast veroorzaken, gehandhaafd. Omdat de gemeente Rijswijk een
voorkeur heeft voor de ondergrondse containers pleit de wethouder voor het
doorgaan op de ingeslagen route van het nieuwe inzamelen. In het najaar
wordt over afvalinzameling en innovaties op dat terrein verder gesproken met
de raad op een speciale bijeenkomst.
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In relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling in Rijswijk is gesproken over de
Plaspoelpolder en over investeren in zaken die waarde toevoegen aan de
stad. De transformaties in Rijswijk gaan niet om stenen, maar om de vraag
welke stad Rijswijk in de toekomst wil zijn. De transformatie van De Bogaard
staat steeds vaker centraal in vakbladen als voorbeeld voor wat gedaan kan
worden met winkelcentra die zich in dezelfde omstandigheden bevinden. De
wethouder is er daarom geen voorstander van om de plannen voor De
Bogaard te wijzigen. Op het masterplan is met moeite commitment gekregen
van de vastgoedeigenaren die het uiteindelijk moeten gaan uitvoeren. De
gemeente draagt daaraan bij door te investeren in het Bogaardplein. Het zou
een verkeerd signaal afgeven als de gemeente daarmee zou stoppen. De
investeringen in het Bogaardplein leveren bovendien maatschappelijke
baten: op een lege en volgens sommigen lelijke locatie wordt een nieuw,
mooi stadscentrum gecreëerd met een belangrijke betekenis voor de wijken
eromheen. Wat De Bogaard betreft wil het college dan ook doorpakken.
Voor de locaties van Trias, de Piramide, de Snijdersschool, die mogelijk leeg
komt te staan, en de Van Zwedenhal zijn al projectaanvragen
binnengekomen. Het is wellicht mogelijk om een combinatie te maken met de
ideeën over de woonzorgconcepten die leven in de raad. Dat moet worden
uitgezocht.
De wethouder is voorstander van een hogere organisatiegraad van de
bedrijventerreinen. Alle initiatieven die op dat gebied worden genomen, zoals
het parkmanagement, worden verwelkomd.
Het college zet vol in op het bouwen van betaalbare woningen, onder andere
voor gezinnen. Op die manier wordt ook de doorstroming op de woningmarkt
bevorderd. Er is extra aandacht voor het bouwen van woningen in het
middendure segment, in de Haven en in De Bogaard. Het college houdt zich
aan de afspraken over het percentage sociale woningbouw die gemaakt zijn
in de regionale Woonvisie. De gemeente verkent met de woningcorporatie
waar er nog ruimte is om te bouwen. Dat komt steeds vaker neer op het
transformeren van reeds bestaande locaties.
De business case voor bedrijfsmatig vastgoed, sociale woningbouw,
woonzorgconcepten en organisaties als Middin is vaak moeilijk rond te
krijgen. De onrendabele top van die projecten zou gedekt moeten worden
door subsidies die daarvoor kunnen worden ingezet.
De wethouder geeft aan dat de kosten voor het wegtakelen van de
woonwagen voor rekening komen van de gemeente omdat de woonwagen
gemeentelijk eigendom was.
De voorzitter geeft het woord nogmaals aan wethouder Keus.
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Wethouder Keus reageert op de vragen van de fractie Wij.Rijswijk over het
betrekken van RijswijkBuiten bij Rijswijk. De oplevering van Sion gaat
gepaard met het actief integreren van de wijk bij de gemeente aan de hand
van het aanstellen van een gebiedsregisseur. Die moet vormgeven aan het
proces en is aanspreekpunt voor heel RijswijkBuiten. Daarbij moet
onderscheid gemaakt worden tussen zaken die te maken hebben met de
ontwikkeling van de wijk RijswijkBuiten en met zaken die de al gerealiseerde
woningbouw aangaan en eigenlijk overal in Rijswijk voordoen.
In relatie tot de grondexploitatie RijswijkBuiten heeft de gemeente een
risicomanagementonderzoek laat uitvoeren door Deloitte. De uitkomsten
daarvan worden gepresenteerd in een Sionsgaerdebijeenkomst in het najaar
van 2019. Naar aanleiding daarvan kan een politiek debat worden gevoerd in
de raad over de keuzes die gemaakt moeten worden over sociale
woningbouw en bedrijventerreinen.
Voor de tweede week van juli staat een gesprek gepland met de directeur
van DSM. Positief nieuws is dat onlangs bekend is geworden dat er niet
verder geprocedeerd gaat worden. Er is dus sprake van een verbeterde
relatie met DSM. Naast het geplande gesprek loopt er een overleg met DSM,
de provincie en de gemeente Delft op initiatief van de burgemeester van
Rijswijk. Uitkomsten van dat overleg worden gecommuniceerd naar de raad.
De subsidieverordening wordt kort na de zomer in de raad gepresenteerd en
behandeld. Het punt van de automatische compensatie van prijsstijgingen zal
daarin aan de orde komen.
Over de energievisie zijn gesprekken gevoerd met alle fractieleden die het
woord voeren over energiethema's. Daarin is waardevolle informatie naar
voren gekomen. De input uit deze gesprekken worden gebundeld en moeten
tot een vervolgplan leiden. De inzet is vooralsnog om in oktober 2019 in de
raad een nieuwe energievisie vast te stellen. In dit kader kan de wethouder
zich ook vinden in de suggestie van Wij. om provinciale en Europese
subsidiemogelijkheden in kaart te brengen.
De voorzitter gaat in op de vragen die zijn gesteld door Gemeentebelangen
Rijswijk over de kosten voor de opruimwerkzaamheden in de zomer en na
Oud en Nieuw. Hij is het met die fractie eens dat het goed is om na twee jaar
te evalueren of het verstandig is om de aanpak van dit probleem op dezelfde
manier te continueren.
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Opgevoerde kosten komen veelal voort uit de strategische veiligheidsagenda
die de raad heeft vastgesteld. In het kader van cybercrime is onlangs een
bijeenkomst gehouden om de "awareness" te vergroten. Voor het tegengaan
van ondermijning verleent het Rijk een subsidie waar de gemeente een
bedrag naast moet leggen. Juist op het gebied van ondermijning heeft
Rijswijk momenteel de positie van koploper, wat heel positief is.
Wat betreft de hulpstructuur, RIEC en het Veiligheidshuis, heeft de gemeente
Den Haag altijd de kosten gedragen. Den Haag heeft inmiddels gevraagd of
Rijswijk daaraan ook een keer kan bijdragen, hetgeen plausibel is. Rijswijk
maakt daar immers gebruik van.
In reactie op de vraag waarom er geld wordt gevraagd voor lobbyactiviteiten
geeft de voorzitter aan dat de uitvoering daarvan behoort tot het takenpakket
van burgemeester en wethouders. Het budget is bedoeld voor een goede
ondersteuning daarvan. Aan de hand van de strategische agenda wordt aan
de raad voorgelegd op welke manier die lobbyactiviteiten worden ingestoken.
De vergadering wordt geschorst van 17.05 uur tot 18.15 uur.
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan de heer Kruger
voor zijn tweede termijn.
De heer Kruger (Beter voor Rijswijk) gaat verder in op wat hij in eerste
termijn heeft gezegd over bezuinigingen door projecten af te blazen of uit te
stellen. Daarover dient hij de motie Stofkam in.
De heer Kruger herhaalt zijn vraag over de wijkwethouders. Wordt daarmee
doorgegaan?
Hoe gaat het college om met "weesauto's", auto's die zijn achtergelaten en
waarvan de herkomst en de eigenaar niet bekend zijn. Voorziet de APV in
het verwijderen hiervan? Is het college bereid om op dit punt actie te
ondernemen?
De heer Kruger sluit zich aan bij wat in eerste termijn door andere fracties is
aangegeven over het subsidiekader. Hij wijst erop dat in 2018 door de PvdA
is aangedrongen op een actieve opstelling tegenover het BB Museum. De
contacten tussen gemeente en museum hebben echter nauwelijks resultaat
gehad. Het museum vraagt al langere tijd om gebruikmaking van de
leegstaande gebouwen naast het eigen pand. Daarop komt echter geen
definitief antwoord. Kan het college in tweede termijn hierop ingaan?
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Door het verwijderen van de paaltjes op de Van Vredenburchweg is een
gevaarlijke situatie ontstaan. Fietspaden worden nu gebruikt door
autoverkeer om af te snijden. Is het college bereid om de paaltjes terug te
plaatsen en eventueel met cameratoezicht te handhaven op overtredingen?
In 2018 is raadsbreed een motie aangenomen om het parkeerbeleid te
versimpelen. Desalniettemin is de situatie van dertien verschillende
parkeerregimes in Rijswijk niet veranderd. Wanneer wordt aan de raad een
voorstel voorgelegd voor wijziging van dit verwarrende parkeerbeleid?
De gemeente heeft per 1 juni 2019 de huurovereenkomst voor het
parkeerterrein opgezegd. Toch zit Q-Park er nog. Wat is de stand van zaken
op dit punt?
Door de fractie van Beter voor Rijswijk worden de volgende moties
ingediend:
Slagkracht ambtelijke organisatie (M-I)
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- binnen de ambtelijke organisatie een fors aantal functies en beslislijnen
bestaan;
overwegende dat:
- de recente veranderingen binnen de organisatie niet hebben geleid tot
beperking van het aantal verantwoordelijken in de zogenaamde beslislijn;
- de slagkracht van de organisatie daardoor niet verbetert;
verzoekt het college:
- te onderzoeken of ter bevordering van de slagkracht de beslislijn(en) tussen
het college en de ambtelijke afdelingen kan worden verkort en/of verbeterd,
en gaat over tot de orde van de dag.
Stofkam (M-II)
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- de gemeente Rijswijk zonder actie geen sluitende begroting kan
presenteren;
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overwegende dat:
- Rijswijk diverse uitgaven plant, waarvan de noodzaak kan worden betwist;
- bepaalde uitgaven die staan gepland kunnen worden uitgesteld of
geannuleerd,
verzoekt het college:
- de stofkam door de meerjarenbegroting te halen - zonder naar het middel
belastingverhoging te grijpen - en de raad daarover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Weesauto's (M-III)
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- binnen de gemeente Rijswijk het aantal auto’s zonder kenteken toeneemt;
- auto’s met vreemde kentekens (veelal niet geregistreerd bij RDW of
Belastingdienst) geparkeerd staan in onze gemeente, juist op plekken waar
geen parkeerregime is;
overwegende dat:
- iedere auto een kenteken dient te hebben;
- auto’s die niet staan geregistreerd niet op de openbare weg thuishoren;
- auto’s zonder kenteken uitnodigen tot crimineel gedrag, waaronder
brandstichting;
verzoekt het college:
- de APV hierop zo nodig aan te passen, zodat te lang geparkeerde
voertuigen en auto’s zonder kenteken kunnen worden verwijderd,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Alberts voor haar inbreng in
tweede termijn.
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Mevrouw Alberts (GroenLinks) constateert dat het college in zijn
beantwoording dicht gebleven is bij wat al was aangegeven in de stukken
aan de raad. Zij stelt daarover graag nadere vragen, bijvoorbeeld in relatie tot
het vervolgproces zoals geschetst in de kadernota en de raadsinformatiebrief
met de ombuigingsvoorstellen. Dat proces en die voorstellen staan lijnrecht
tegenover wat is geschreven over de bezuinigingsparadox. Kan de
wethouder daarop ingaan? Kan hij reageren op het feit dat met de IB-brief de
kaderstellende rol van de raad en eerdere raadsbesluiten ondermijnd
worden? De beslissingen die het college nu neemt, zijn in wezen aan de raad
en moeten bij de begrotingsbehandeling aan de orde komen.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) vraagt wat GroenLinks in
2019 wil doen om het dreigende tekort van 3 miljoen af te wenden.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) antwoordt dat het college een toetsingskader
heeft verzonnen voor het doorvoeren van bezuinigingen en daarmee de raad
heeft gepasseerd. Ook wordt er geen uitvoering gegeven aan raadsbesluiten
die eerder genomen zijn. De raad heeft geen afweging kunnen maken en
wordt met de IB-brief geconfronteerd met voldongen feiten. Zo zegt het
college dat het de groenegalisatiereserve uit de begroting schrapt. Over die
reserve is echter een raadsbesluit genomen. Het college kan die dus niet
zomaar schrappen. Bovendien heeft de raad niet voor niets besloten om die
reserve aan te houden. Kan het college uitleggen waarom het juist de
groenegalisatiereserve wil schrappen?
De heer Van Enk (CDA) constateert dat er geen antwoord is gegeven op de
vraag van de heer Van der Meij. Hij herhaalt daarom die vraag: wat wil
GroenLinks besparen in 2019? Of accepteert GroenLinks een afboeking van
3 miljoen op de algemene reserve?
Mevrouw Alberts (GroenLinks) herhaalt dat de raad besluiten moet nemen
over bezuinigingen. Het college had bijvoorbeeld een groslijst van mogelijke
bezuinigingen kunnen sturen waarover de raad een besluit had kunnen
nemen. Het college kan niet eigenstandig bij raadsinformatiebrief besluiten
op welke posten er bezuinigd wordt in het lopende begrotingsjaar.
De heer Van Enk (CDA) leidt uit dit antwoord af dat GroenLinks zelf ook niet
weet waarop het wil bezuinigen.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) gaat in op het voornemen van wethouder Van
Bentvelzen dat zij een breed voorstel voor participatie gaat uitwerken. Dat
sluit aan op de motie Stadskracht die GroenLinks in eerste termijn had
aangekondigd. Afgaande op de woorden van de wethouder in eerste termijn
zou het college deze motie over kunnen nemen.
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GroenLinks dient ook een motie in over het verbieden van wegwerpplastic bij
evenementen.
Door de fractie van GroenLinks wordt het amendement Kadernota (A-I)
ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019,
besluit:
de tekst onder het kopje "Vervolgproces" in z’n geheel te vervangen door:
"De jaarschijf 2018 is afgesloten met een fors verlies. De belangrijkste
oorzaken van de financiële tegenvallers zijn de oplopende tekorten bij de
jeugdhulp en de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk, de algemene
uitkering uit het gemeentefonds. Om onze financiële weerbaarheid te
vergroten, zullen we de opdracht geven om meer rekening te houden met
forse fluctuaties door voldoende marges in de begroting op te nemen en in te
zetten op niet-financiële maatregelen zoals innovatie en gedragsverandering.
De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2020 en geeft de
ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet
plaatsvinden. In deze kadernota is een aantal aanvullende spelregels
opgenomen, zodat we bij de begrotingsbehandeling een toekomstbestendige
en structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen voorleggen.
Deze regels hebben wij als volgt gedefinieerd:
1. We zorgen voor maximaal inzicht in de fluctuaties en de gevolgen
daarvan;
2. We maken een integrale afweging van nieuwe uitgaven en bezuinigingen;
3. We zorgen voor voldoende marges in de begroting, vooral op onderdelen
waarin we in de afgelopen jaren forse fluctuaties (zowel positief als negatief)
hebben gezien;
4. We onderzoeken de mogelijkheden om onze financiële mogelijkheden uit
te breiden door innovatieve alternatieven te verkennen.",
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Beleid dat is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad kan
niet zomaar ter zijde worden geschoven.
Door alleen financieel-economisch te reageren neemt de financiële ruimte af.
Gemeenten die ook investeren in niet-financiële maatregelen zoals innovatie
en gedragsverandering, blijken beter in staat zijn om te opereren in een
crisisgevoelige wereld. En zijn daarmee financieel weerbaarder.
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Door de fracties van GroenLinks, Wij.Rijswijk en D66 wordt de motie Maak
loket Stadskracht effectiever (M-IV) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- inwoners goede ideeën hebben om hun directe leefomgeving te verbeteren
en graag willen meedenken en -praten over wat er in hun buurt gebeurt;
- inwoners hun ideeën in kunnen dienen bij loket Stadskracht en daar
financiële steun kunnen krijgen voor de uitvoering;
- de coalitiepartijen participatie een belangrijk onderwerp vinden gezien dat in
het coalitieakkoord staat “We willen vooral het enthousiasme over
meebeslissen (en het samen verder vormgeven van hun eigen wijk en onze
stad) onder Rijswijkers vergroten”;
- om participatie succesvol te laten zijn het belangrijk is dat alle inwoners
betrokken worden en niet alleen de "usual suspects";
- er veel verschillende online participatieplatforms (e-tools participatie)
bestaan waarbij mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen
en in de praktijk goede resultaten worden geboekt met het bereiken van
"unusual suspects" via deze platforms;
overwegende dat:
- het betrekken van alle Rijswijkers essentieel is voor de lokale democratie;
- online participatie-instrumenten belangrijk zijn om betrokkenheid bij de
lokale democratie en de eigen leefomgeving te vergroten;
- er in Amsterdam met online platforms als West Begroot en de Stem van
West goede ervaringen zijn opgedaan in het bereiken van verschillende
groepen inwoners en de inzet van deze platforms wordt uitgebreid naar
andere delen van Amsterdam en naar andere gemeenten;
- inwoners door middel van dit platform ruimte krijgen om zelf initiatieven te
ontplooien als ook mee te denken en te stemmen over initiatieven van
anderen die bijdragen aan een prettige leefomgeving;
- de gemeente Rijswijk al de juiste kennis in huis heeft middels Loket
Stadskracht om een online participatieplatforms te faciliteren;
- veel van de digitale instrumenten open source toegankelijk zijn en daardoor
de kosten om het aan te passen aan de Rijswijkse situatie beperkt zijn;
- een onlineparticipatie platform zorgt voor betere dienstverlening aan
inwoners en helpt om de basis op orde te brengen;
van mening dat:
- door het inzetten van een online participatieplatform meer interactie tussen
inwoners mogelijk is over de aanvragen bij loket Stadskracht waardoor er
meer mensen betrokken raken en loket Stadskracht beter bekend wordt;
verzoekt het college:
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- om een voorstel te doen voor het inzetten van een digitaal platform
waardoor loket Stadskracht interactiever wordt;
- hierin ook de mogelijkheden van interactieve platforms mee te nemen in
bredere toepassing, als onderdeel van "de basis op orde";
- dit voorstel voor het einde 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van GroenLinks en de PvdA wordt de motie Ooievaarspas
bewoners azc (M-V) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- de Ooievaarspas bedoeld is voor mensen met een laag inkomen –
gezinsinkomen van maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm –die
woonachtig zijn in de gemeente Rijswijk;
- het doel van de Ooievaarpas is ervoor te zorgen dat iedereen mee kan
doen in de samenleving;
- Rijswijkers die woonachtig zijn in het azc en zijn opgenomen in de Basis
Registratie Personen niet in aanmerking komen voor een Ooievaarspas;
- inwoners van de gemeenten Katwijk, Rotterdam en Utrecht die woonachtig
zijn in een azc wel in aanmerking komen voor een vergelijkbaar product als
de Ooievaarspas;
- asielzoekers die actief deelnemen aan de samenleving beter integreren;
overwegende dat:
- er bewoners van het azc zijn die binnen de doelgroep passen van de
Ooievaarpas, namelijk mensen met een laag inkomen en woonachtig in
Rijswijk;
- ook deze bewoners, jong en oud, de behoefte hebben om sportieve en
culturele activiteiten te ondernemen;
- deze bewoners met behulp van de Ooievaarspas beter kunnen participeren
in de Rijswijkse samenleving, wat de integratie ten goede komt;
- de Rijswijkse samenleving baat heeft bij een goede integratie van
asielzoekers;
verzoekt het college:
- de voorwaarden voor het verkrijgen van een Ooievaarspas te wijzigen,
zodat mensen die woonachtig zijn op het azc en in een verlengde
asielprocedure zitten, daarom een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben en
in afwachting zijn van hun besluit op hun asielaanvraag en statushouders die
woonachtig zijn op het azc en wachten op het aangewezen krijgen van een
woning, voor een Ooievaarspas in aanmerking komen,
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en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van GroenLinks, Wij.Rijswijk en D66 wordt de motie Weg
met wegwerpplastic (M-VI) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- zwerfafval een doorn in het oog van vele inwoners is;
- bij het recente Toost foodtruckfestival wegwerpplastic helaas weer
algemeen aanwezig was;
- plastic zwerfafval en gebruik van plastic in het algemeen een steeds grotere
druk op het milieu leggen;
voorts constaterende dat:
- wegwerpplastic vrijwel altijd kan worden vervangen door milieuvriendelijke
alternatieven;
- meerdere gemeenten wegwerpplastic reeds hebben verboden;
- vanaf 2021 wegwerpplastic weliswaar verboden wordt door de EU, maar dit
niet geldt voor bijvoorbeeld plastic bekers;
verzoekt het college:
- wegwerpplastic bij evenementen in de gemeente Rijswijk zo spoedig
mogelijk te verbieden;
- dit onderdeel te maken van evenementenvergunningen;
- bij aanbestedingen het niet toestaan van het gebruik van wegwerpplastic
als voorwaarde op te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van GroenLinks wordt de motie Bereidheid opvang
vluchtelingen (M-VII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- er onder Nederlanders draagvlak is voor opvang van vluchtelingen; uit
onderzoek door het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat meer dan
driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen moeten worden
opgevangen die vanwege oorlog of vervolging hun land ontvlucht zijn;
- COA-voorzitter Milo Schoenmaker op 2 juli in een interview met het AD te
kennen heeft gegeven dat er aankomende jaren zeker 2.500 extra plekken
en meer azc’s moeten komen, zeker in het westen van Nederland;
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- in datzelfde interview het COA de problemen dat een deel van de
asielzoekers zorgt voor veel overlast en agressie op de azc’s en criminaliteit
in de regio eromheen erkent en daarom werkt om binnen enkele maanden
opvang met een "gevangenisachtige setting" te realiseren waar
overlastgevers worden opgevangen, waardoor die personen niet meer in de
reguliere opvang terechtkomen;
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook pleit voor meer
azc’s in onze regio;
- het de integratie en participatie ten goede komt als asielzoekers in de regio
worden opgevangen waar ze later, als ze een verblijfsvergunning hebben,
gaan wonen;
overwegende dat:
- de Rijswijkse samenleving baat heeft bij een goede integratie van
asielzoekers en vergunninghouders;
- meerdere Rijswijkse politieke partijen te kennen hebben gegeven
voorstander te zijn van een humane opvang van vluchtelingen na 2021 in
Rijswijk als het nodig is;
- dat het COA de noodzaak heeft aangegeven voor opvang in onze regio en
dat zij hierover het gesprek in de regio zullen aangaan;
verzoekt het college:
- om het COA een brief te sturen en hierin te vermelden dat wanneer richting
2021 er een noodzaak is voor het opvangen van vluchtelingen in onze regio,
de gemeente Rijswijk bereid is om reguliere vluchtelingen op te vangen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Sleddering (VVD) voor zijn inbreng
in tweede termijn.
De heer Sleddering (VVD) waardeert het dat het college inzet op het
beperken van het tekort over het lopende begrotingsjaar. Ook is het goed dat
wethouder Keus wil kijken naar het proces rond de accountantscontrole. Het
valt echter wel op dat de wethouder Sociaal Domein stelt dat de organisatie
"in control" is. Dat lijkt in tegenspraak te zijn met de uitspraken van de
wethouder Financiën. Kan het college daarop ingaan?
Het college is niet ingegaan op de kosten van het thuis afleveren van
reisdocumenten. De VVD dient daarover een motie in.
De VVD wil niet dat de ozb als reddingsboei wordt gebruikt voor de
gemeentelijke begroting. Ook daarover dient de VVD een motie in.
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De heer Van Enk (CDA) vraagt of de VVD inmiddels structurele dekking heeft
gevonden voor de afschaffing van de hondenbelasting in 2018. De dekking
daarvoor is nog steeds incidenteel van aard.
De heer Sleddering (VVD) geeft aan dat daar dekking voor is gevonden. Hij
hoort graag van het college welke dekking daarvoor in volgende jaren wordt
gevonden.
De heer Van Enk (CDA) beschouwt dat als inconsequent.
De heer Sleddering (VVD) stemt in met de reactie van het college op vragen
over de Cultuurmakelaar. Hij adviseert de wethouder om voor openstaande
vraagstukken op dit beleidsterrein gebruik te maken van de expertise van de
bestaande gesubsidieerde instellingen.
De VVD heeft waardering voor de inbreng van CDA en Gemeentebelangen
Rijswijk over het temperen van sociale woningbouw. Kan het college
aangeven of deze inzet zijn weerslag zal hebben op de prestatieafspraken
met corporaties?
In het geval van verkoop van de Eneco-aandelen moet allereerst dekking
worden gevonden voor de wegvallende dividendinkomsten. Daarna kan
gekeken worden wat overblijft voor investeringen in de gemeente. Kan het
college verzekeren dat allereerst wordt gekeken naar een oplossing voor de
wegvallende dividendinkomsten? Daarmee hoeft niet gewacht te worden tot
de aandelen daadwerkelijk verkocht zijn.
De heer Dolmans (D66) benadrukt dat hij in zijn inbreng heeft aangegeven,
dat de dividendinkomsten niet meer in de meerjarenbegroting mogen worden
opgevoerd. Daar moet kortom inderdaad een oplossing voor worden
gevonden.
De heer Sleddering (VVD) hoort graag een bevestiging hiervan van de
wethouder Financiën.
De Rijswijkse inwoners zijn ontevreden over het gescheiden inzamelen van
huisvuil. Het brengt bovendien te weinig op. Toch wil het college het nieuwe
inzamelen gaan uitrollen naar twee nieuwe wijken voor een bedrag van
€300.000. De VVD dient ook daarover een motie in.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) herinnert eraan dat dit
punt al eens eerder in de raad aan de orde is geweest en er toen geen
meerderheid bleek te zijn voor het voorstel van de VVD.
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De heer Sleddering (VVD) benadrukt dat het toen ging over de zienswijze op
Avalex. Nu gaat het over de begroting voor Rijswijk. Daarom wordt de motie
voor de tweede keer ingediend.
Het college heeft niet gereageerd op de vraag of het mogelijk is om de
subsidies niet mee te laten stijgen met de prijsindexatie. Deze maatregel, die
geld oplevert, hoeft niet te wachten tot de uitwerking van het nieuwe
subsidiekader. De heer Sleddering dient ook hierover een motie in.
De heer Dolmans (D66) vindt het onbetrouwbaar als de gemeente
halverwege het jaar besluit om minder geld te geven aan instellingen dan op
basis van de subsidieverordening verwacht mocht worden.
De heer Sleddering (VVD) geeft aan dat in de subsidieovereenkomsten staat
dat prijsindexatie geen automatisme is. Daar kan van worden afgeweken en
daar moet een organisatie dus rekening mee houden. Dat doet niets af aan
de betrouwbaarheid van de gemeente.
De heer Sleddering roept het college op om niet door te gaan met het plan
voor het kunstwerk op het Bogaardplein. Het kunstwerk heeft nu al zo vaak
ter discussie gestaan, dat het geen succes kan worden. Het opknappen van
het Bogaardplein is essentieel voor het verbeteren van De Bogaard, maar
het kunstwerk moet daar geen onderdeel van uitmaken.
Het college is voornemens om veel plannen en uitwerkingen in het vierde
kwartaal naar de raad te sturen. Kan het college toezeggen dat deze ruim
voor de begrotingsbehandeling worden toegestuurd? De consequenties
kunnen dan worden verwerkt in de begroting.
De VVD staat positief tegenover de plannen om de Plaspoelpolder en De
Bogaard te verbeteren. Dat is goed voor de lokale economie. Daarbij mag
Oud-Rijswijk echter niet worden vergeten. Ook die locatie heeft een impuls
nodig.
Door de fracties van de VVD en RijswijksBelang wordt de motie Excellente
dienstverlening met gezonde bedrijfsvoering (M-VIII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- de gemeente Rijswijk op 6 maart 2019 is gestart met de thuisbezorging van
reisdocumenten en identiteitsbewijzen via het bedrijf Dynasure;
- er voor de bezorging €4,95 door de klant wordt betaald en circa €10 door
de gemeente Rijswijk;
pagina 58 van 93

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 9 juli 2019 om 14.00 uur
overwegende dat:
- de huidige financiële situatie van de gemeente Rijswijk zorgwekkend is;
- excellente dienstverlening ook gezonde bedrijfsvoering inhoudt;
draagt het college op:
- een kostendekkend tarief in te stellen voor deze extra dienstverlening,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van de VVD en Onafhankelijk Rijswijk wordt de motie Ozb is
geen financiële reddingsboei (M-IX) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- de financiële situatie van de gemeente Rijswijk niet op orde is;
- de uitgaven door tegenvallers in het sociaal domein en de grondexploitatie
te hoog zijn;
overwegende dat:
- de ozb te vaak gebruikt wordt als financiële reddingsboei als de uitgaven uit
de hand lopen;
spreekt als zijn mening uit dat;
- tegenvallende kosten in een programma moeten worden gedekt door
bezuinigingen in datzelfde programma;
- bij financiële tekorten in de meerjarenbegroting gekeken moet worden naar
het beperken van de uitgaven en het beheersen van de kosten en niet naar
het extra verhogen van de lokale lasten en belastingen;
draagt het college op:
- om alles in het werk te stellen om de kostenontwikkelingen zodanig te
beteugelen dat in 2020 en volgende jaren de stijging van de ozb en de lokale
lasten met niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd behoeven te
worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van de VVD wordt de motie Geen compensatie van de
prijsstijgingen bij subsidies 2019-2020 (M-X) ingediend.
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De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat
- de financiële positie van de gemeente Rijswijk zorgwekkend is;
- er hierdoor bezuinigd zal moeten worden in de begrotingsjaren 2019 en
2020;
- gelet op de algemene subsidieverordening er jaarlijks sprake is van een
automatische compensatie van prijsstijgingen bij verleende budgetsubsidies;
- in de algemene subsidieverordening (artikel 2.2, lid 3) de mogelijkheid aan
de gemeenteraad wordt geboden niet over te gaan tot compensatie van
prijsstijgingen indien de budgettaire positie van de gemeente daar aanleiding
toe ziet;
overwegende dat:
- de situatie zoals omschreven in artikel 2.2, lid 3 thans aan de orde is;
- door toepassing van dit voorstel een besparing van 1,7% voor 2019 kan
worden gerealiseerd op de budgetsubsidies en een nader te bepalen
percentage over 2020;
draagt het college op:
- om op basis van artikel 2.2, lid 3 van de algemene subsidieverordening in
de begrotingsjaren 2019 en 2020 niet over te gaan tot compensatie van
prijsstijgingen bij subsidies,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van de VVD en Onafhankelijk Rijswijk wordt de motie Gooi
geen 3 ton in de afvalcontainer (M-XI) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- uitrol van "het nieuwe inzamelen" in 2019 gepaard gaat met een
investeringslast van €150.000 per woonwijk;
- de afvalinzamelresultaten van onder andere plastic, metaal en
drankenkartons tegenvallen en zelfs verslechteren;
- de tegenvallende afvalinzamelresultaten leiden tot verdere meerkosten
vanwege af te dragen afvalstoffenbelasting bij verbranding van afval;
- het college in haar coalitieakkoord de belofte doet aan bewoners om
nascheiding te onderzoeken;
- er onder veel Rijswijkse partijen en over de hele politieke linie interesse
bestaat voor de mogelijkheden van nascheiding;
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- er een tekort is op de jaarrekening van 2018 en naar verwachting ook in
2019;
overwegende dat:
- het belang van afvalscheiding en het hergebruik van grondstoffen wordt
onderschreven;
- minder service bij afvalinzameling voor burgers (‘meer zelf scheiden’)
samen moet gaan met een lagere afvalstoffenheffing;
- nascheiding betrekking heeft op het afval van heel Rijswijk en daarmee
eerder een hoger bereik heeft dan een stapsgewijze wijkgerichte uitrol;
- Rijk, gemeenten en bedrijfsleven samenwerken aan een herziening van de
Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 wat nieuwe mogelijkheden
biedt in de wijze waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld en
gescheiden;
draagt het college op:
- implementatie van "het nieuwe inzamelen" in twee wijken te stoppen;
- parallel onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van nascheiding;
- de uitkomsten en verdere besluitvorming voor te leggen aan de raad,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Dolmans (D66) voor de tweede
termijn van zijn betoog.
De heer Dolmans (D66) reageert allereerst op de reactie van het college op
zijn verzoek om een gedurfd personeelsbeleid. Is hiervan een groot project te
maken waarin de raad twee keer per jaar wordt meegenomen in het traject
van de versterking van de ambtelijke organisatie?
D66 sluit zich aan bij het betoog van GroenLinks dat alleen de raad bevoegd
is om besluiten te nemen over de begroting en de kaders. De IB-brief met
bezuinigingsvoorstellen is waardevol, maar de besluitvorming over de
voorstellen moet plaatsvinden in de gemeenteraad. De heer Dolmans
verzoekt het college daarom om een groslijst naar de raad te sturen met
keuzes die de raad kan maken om te bezuinigen.
De heer Sleddering (VVD) benadrukt de realiteit van het nog dit jaar moeten
inboeken van bezuinigingen.
De heer Dolmans (D66) geeft aan dat over een begrotingswijziging een
raadsbesluit genomen moet worden. Hij stelt voor dat het college in
september met een voorstel voor een begrotingswijziging naar de raad komt.
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Mevrouw Van Nunen (PvdA) sluit zich daarbij aan. Zo hebben andere
gemeenten in de regio ook gewerkt. Het verzoek van D66 is in die zin niet
vreemd.
De heer Dolmans (D66) vervolgt zijn betoog met het verzoek aan het college
om zijn vraag over het "right to challenge" te beantwoorden.
Het college heeft geen toezegging gedaan over het niet schrappen van het
innovatiebudget sociaal domein. D66 dient daarover een motie in.
Het college heeft evenmin toegezegd dat de opbrengst van het Enecodividend buiten de meerjarenbegroting wordt gehouden. Ook daarover dient
D66 een motie in.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) merkt op dat in het verkiezingsprogramma
van D66 staat dat de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen voor
een deel naar het draaideurfonds Rijswijk energieneutraal moet gaan.
De heer Dolmans (D66) vindt dat ook zeker een bestedingsdoel dat in de
afwegingen over de besteding van de opbrengst moet worden meegenomen.
De heer Dolmans verzoekt het college om te reageren op de vraag over
instrumenten om de markt te laten meebetalen aan stadsontwikkeling. De
vraag over de kaders sociaal domein is eveneens onbeantwoord gebleven.
D66 is voorstander van een effectieve inzet van handhaving door het gebruik
van camera's. Het college wordt daarom bij motie verzocht om onderzoek te
doen naar het gebruik van kentekencamera's in voor handhaving in autoluwe
en autovrije straten.
Verder dient D66 met een groot aantal andere fracties een motie in over
kleinschalige woonvormen.
Door de fractie van D66 wordt de motie Voorbereid op verkoop Eneco (M-XII)
ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- men in verschillende gemeenten begonnen is met de afbouw van het
dividend als verwachte opbrengst in de begrotingen van toekomstige jaren;
- in verschillende gemeenten men het proces is gestart na te denken over
waardevolle aanwending van de te verwachtte geldstroom uit de verkoop van
Eneco-aandelen;
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gehoord hebbende:
- dat het college pas met nadenken hierover wil beginnen als de verkoop van
Eneco aanstaande is;
overwegende dat:
- het goed is om op de toekomst te zijn voorbereid;
verzoekt het college:
- te beginnen met de afbouw van het Eneco-dividend in de
meerjarenbegroting;
- op korte termijn met een procesvoorstel richting de raad te komen over de
kaders voor waardevolle aanwending van de te verwachtte geldstroom uit de
verkoop van Eneco-aandelen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van D66, de PvdA, het CDA, GroenLinks, Beter voor Rijswijk
en Onafhankelijk Rijswijk wordt de motie Kleinschalige zelfstandige
woonzorgvormen (M-XIII) ingediend:
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- in het coalitieakkoord is aangegeven “Voor senioren willen we
vernieuwende woonconcepten stimuleren”;
- door de toename van het aantal 75-plussers en doordat steeds meer
mensen met een beperking zelfstandig wonen, het beroep op maatwerk
toeneemt en vragen complexer worden;
- er een grote vraag uit de samenleving komt, ook van onze inwoners (vooral
ouderen), om kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen in de eigen
vertrouwde omgeving te kunnen realiseren;
- er door het kabinet een Taskforce Wonen en Zorg is gestart die onder meer
tot taak heeft te stimuleren, dat in alle gemeenten de lokale opgave in beeld
wordt gebracht en dat woonzorgvisies worden ontwikkeld op basis waarvan
prestatieafspraken kunnen worden gemaakt;
- er een subsidieregeling Wonen en Zorg bestaat voor bewonersinitiatieven
en sociale ondernemers die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO);
overwegende dat:
- kleinschalige woonzorgvormen een bijdrage kunnen leveren aan het
realiseren van gepaste woonruimte voor de in de Uitvoeringsagenda
genoemde doelgroepen;
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- deze woonzorgvorm een bijdrage kan leveren aan het verder terugdringen
van de overbelasting van mantelzorgers;
- er een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het welzijn van de
genoemde doelgroepen (tegengaan van gevoelens van onveiligheid,
eenzaamheid) en dragen ertoe bij dat minder mensen in een ongeschikte
woning (komen te) wonen;
verzoekt het college:
- in beeld te brengen wat de problemen zijn waar ouderen en
zorgondernemers tegenaan lopen wanneer zij het initiatief willen nemen tot
oprichten van een kleinschalige woon-zorgvoorziening (voor ouderen),
alsmede aan te geven hoe u deze gaat oplossen binnen de kaders van de
gemeentelijke mogelijkheden;
- aan te geven hoe het college initiatieven tot het oprichten van kleinschalige
woonvoorzieningen voor ouderen gaat faciliteren, daarbij gebruikmakend van
het instrumentarium dat de Rijksoverheid hiervoor aanbiedt, zoals de
Taskforce Wonen en Zorg en de subsidieregeling Wonen en Zorg;
- de gemeenteraad hierover schriftelijk voor 15 oktober aanstaande te
informeren, zodat de reactie ook kan worden meegenomen in de
behandeling van de begroting 2020,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van D66 wordt de motie Behoud innovatiebudget sociaal
domein (M-XIV) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- het college heeft besloten om het innovatiebudget voor het sociaal domein
te schrappen;
overwegende dat:
- het schrappen van het innovatiebudget voor het sociaal domein op langere
termijn meer zou kunnen kosten dan het oplevert;
verzoekt het college:
- het schrappen van het innovatiebudget voor het sociaal domein niet door te
voeren en elders de benodigde €93.000 in het sociaal domein te bezuinigen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fractie van D66 wordt de motie Het inzetten van kentekencamera’s:
betere regulering van (auto)luwe straten (M-XV) ingediend.
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De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
overwegende dat:
- de huidige afgesloten straten tot onveilige situaties, economisch nadeel en
onduidelijkheid leiden;
- duidelijkheid nodig is vanuit de gemeente en handhaving als sluitstuk van
belang is;
- de projecten in Delft en Leidschendam-Voorburg met kentekencamera’s
goed verlopen;
- de financiering van deze maatregel gedekt kan worden door het
verminderen van kosten aan schade aan de huidige afzettingen,
vermindering van inzet toezichthouders en verhoging van de pakkans;
verzoekt het college:
- te onderzoeken of het voor de huidige winkelgebieden, fietsstraten en
mogelijke toekomstige autoluwe of beperkte zones mogelijk is over te gaan
tot het invoeren van digitale handhaving met kentekencamera’s;
- de ervaringen van de buurgemeenten hierbij te gebruiken;
- de ervaringen te peilen van de bewoners, ondernemers en bezoekers van
de huidige autoluwe gebieden of gebieden die gevraagd hebben bepaald
verkeer te weren;
- een kosten- en batenanalyse voor 15 oktober aan de raad toe te sturen,
waarin voor- en nadelen en mogelijke belemmeringen op hoofdlijnen in kaart
zijn gebracht,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Rijswijk kent een aantal straten met bijzondere regels. Zoals winkelgebieden
met aparte regels voor de toegang tot het gebied voor gemotoriseerd verkeer
of een fietsstraat zoals de Delftweg. In deze gebieden ontstaan nu onveilige
situaties. Buurtbewoners en ondernemers trekken aan de bel. Het verkeer
neemt toe en de handhaving blijft achter. De doelen van het afsluiten van
deze gebieden: meer ruimte voor voetgangers, fietsers en bedrijvigheid
worden niet gehaald. Met minder woonplezier en economisch nadeel tot
gevolg.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) voor haar
betoog in tweede termijn.
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Mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) geeft aan dat haar fractie voorstander is van
bezuinigingen, zolang daaraan een fundamentele discussie vooraf gaat. Met
innovaties zijn bedrijven aan te trekken waardoor er op lange termijn
bespaard kan worden. In sommige gevallen gaan de kosten daarbij voor de
baten uit.
Wij.Rijswijk vindt het positief om te horen dat het college inzet op het actief
betrekken van RijswijkBuiten bij Rijswijk met hulp van gebiedsregisseurs. Het
college heeft echter niet gereageerd op de vragen over voorzieningen in
RijswijkBuiten voor kinderen vanaf 10 jaar. Wij.Rijswijk dient daarom een
motie in over dit punt.
Mevrouw Pelzer gaat verder in op de verkeerssituatie in RijswijkBuiten. Op
plekken waar te hard gereden wordt, moet allereerst in gesprek worden
gegaan met de inwoners. De overheid moet immers niet alles zelf willen
oppakken maar zaken ook terugleggen bij de wijk.
Wij.Rijswijk volgt interesse de discussie die is ontstaan tussen GroenLinks en
andere partijen over de bezuinigingen en de aangekondigde IB-brief. Het is
bijna onvermijdelijk dat er direct een start wordt gemaakt met het doorvoeren
van bezuinigingen. Wij.Rijswijk roept het college wel op om op een andere
manier te kijken naar dit vraagstuk en integraal in gesprek te gaan met alle
raadsleden. Wellicht kan ook al in gesprek worden gegaan met een aantal
externe partijen zodat in september/oktober een goed debat kan worden
gevoerd over de mogelijkheden.
De wethouder is ingegaan op vragen over de subsidieverordening maar heeft
niet gereageerd op het voorstel van Wij.Rijswijk om de eis van cofinanciering
mee te nemen in de subsidieverordening.
Om het begrip "parkmanagement" duidelijk te maken, dient Wij.Rijswijk een
motie in. Het is mogelijk om met heel weinig middelen in te zetten op
kwaliteitsverbetering van de Plaspoelpolder. Daarvoor kan een parkmanager
worden aangesteld, in overleg met de BBR.
De heer Sleddering (VVD) wijst op het voornemen van de wethouder om de
visie op de Plaspoelpolder te herzien. Is het niet beter om het onderwerp van
parkmanagement in die visie mee te nemen?
Mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) kan ermee instemmen als de wethouder op die
manier met de motie wil omgaan. Het is haar bedoeling om aandacht te
vragen voor dit punt en dat voor te leggen aan de ondernemers. Als de
ondernemers het niet willen, dan moet de gemeente dat er ook niet doorheen
drukken.
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Mevrouw Pelzer vraagt de voorzitter om in te gaan op de oproep die in eerste
termijn gesteld zijn op het gebied van city marketing. Is hij bereid om "brand
urbanism" mee te nemen in zijn beleid?
Door de fracties van Wij.Rijswijk, de VVD en Beter voor Rijswijk wordt de
motie Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder (M-XVI) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- er in heel RijswijkBuiten (zowel nieuw als oud deel) geen speelplaatsen
voor kinderen van 10 jaar en ouder aanwezig zijn. Opgemerkt wordt dat
inwoners op eigen initiatief speeltoestellen voor de 10+-kinderen in de
openbare ruimte plaatsen. Dit is geen goede ontwikkeling! Gevolg is dat
de handhavers hier tegen optreden, wat terecht is omdat die zelf
geplaatste toestellen niet voldoen aan de veiligheidseisen. Daarentegen
zijn speeltoestellen voor de doelgroep 0 tot 6 jaar wel in grote getalen in
de hele wijk aanwezig;
- er ook behoefte is aan speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 6
jaar; te denken valt aan een trapveldje;
overwegende dat:
- te luisteren naar de wensen en behoeftes van de inwoners, dat we
signalen van burgers serieus op willen pakken;
verzoekt het college:
- een inventarisatie te maken van de aanwezige speeltoestellen in de
wijken, vervolgens in gesprek te gaan met de betrokken inwoners. Dit
betreft zowel de wijk Sion als Parkrijk;
- een aantal (overbodige) speelplaatsen van de doelgroep 1 t/m 6 jaar
wellicht te transformeren of ook geschikt te maken voor de doelgroep
10+;
- tevens hierover de inwoners te informeren en bij de plannen te betrekken
(participatie),
en gaat over tot de orde van de dag.
Door de fracties van Wij.Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk en D66 wordt
de motie Parkmanagement Plaspoelpolder (M-XVII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
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het college zich tot doel heeft gesteld om de Plaspoelpolder opnieuw tot
aantrekkelijke vestigingsplaats te maken;
gezamenlijke voorzieningen op het gebied van energie, ICT en
circulariteit nog niet aanwezig zijn in de Plaspoelpolder en deze wel
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen;
duurzaam beheer, daaronder begrepen een tijdige investering in
vernieuwing, moet voorkomen dat de snelle veroudering van het
bedrijventerrein gewoon doorgaat;
de ondernemers zich bij monde van de BBR uitspreken voor het opzetten
van parkmanagement specifiek gericht op de Plaspoelpolder;
in andere gemeenten de inzet van parkmanagement zeer succesvol is en
zelfs leidt tot een minimale leegstand van maar 2%;

overwegende dat:
- een modern bedrijventerrein méér is dan de optelsom van losse
bedrijfsgebouwen;
- bedrijven in steeds meer sectoren waarde hechten aan extra’s:
collectieve voorzieningen zoals beveiliging, kinderopvang, een sportzaal,
een arbodienst;
- bedrijven belang hechten aan gezamenlijke inspanningen op het vlak van
milieuzorg, energiemanagement en vervoerscoördinatie;
- met deze extra’s een bedrijventerrein veeleer een bedrijvengemeenschap
wordt; een omgeving waarin bedrijven zo goed mogelijk kunnen gedijen
en die aangenaam is voor iedereen, ook in de toekomst;
spreekt uit dat:
- een bedrijventerrein dat tegemoet komt aan dergelijke behoeften niet
zonder goed parkmanagement kan. Daarbij gaat het om het sturen van
de inrichting van een terrein, het “managen” van voorzieningen en het
beheren van openbare en private ruimten. Marktpartijen en overheid
hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zorgen zij voor
een optimale kwaliteit van werklocaties, nu en op (zeer) lange termijn
verzoekt het college:
- in goed overleg met de bedrijven tot de opzet van parkmanagement voor
de Plaspoelpolder te komen;
- een impuls te geven aan het parkmanagement door er een BIZZ zone
van te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Enk (CDA) voor zijn inbreng in
tweede termijn.
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De heer Van Enk (CDA) constateert dat het college de zorgen van het CDA
over jeugdzorg deelt en maatregelen neemt om de kosten te beperken en de
werking te verbeteren. Hij dient een motie in waarin het beleidsterrein
jeugdzorg aan dat van onderwijs.
Het CDA heeft in eerste termijn gepleit om, vooruitlopend op de discussie
over woonruimteverdeling en woningbouwlocaties in Rijswijk, geen sociale
woningen meer te bouwen.
De heer Kooy (PvdA) vraagt of de heer Van Enk er voorstander van is dat
alle nieuwbouw- en ontwikkelwijken homogene woongebieden worden waar
minder draagkrachtigen uit geweerd worden.
De heer Van Enk (CDA) geeft aan dat er boven de grens van sociale
huisvesting nog veel diversiteit bestaat. Ook zijn de locaties gelegen in de
buurt van plaatsen waar al veel sociale woningbouw is. Het CDA wil graag
een goede discussie voeren over de nieuwbouw- en ontwikkellocaties. De
wethouder zegt dat hij zich wil houden aan regionale afspraken. Rijswijk is
echter nog steeds een zelfstandige gemeente die moet opkomen voor de
eigen, Rijswijkse inwoners. Daarbij is het onverstandig om met veel subsidies
nieuwe sociale woningen te realiseren in plaats van het bestaande areaal te
benutten. Het CDA wil inzetten op meer beschikbaarheid van sociale
huurwoningen door scheefgroei tegen te gaan. Dat kan door inwoners te
verleiden om uit de sociale huurwoning door te groeien naar woningen in het
middensegment.
De heer Kooy (PvdA) vraagt aan de heer Van Enk of hij bekend is met de
afspraken die gemaakt zijn in de woondeal over de grenzen van sociale
woningen. Weet hij hoeveel sociale woningbouw er is in Rijswijk?
De heer Van Enk (CDA) geeft aan dat er in Rijswijk meer dan 30.000
woningen staan waarvan meer dan 30% als sociale woningen kan worden
aangemerkt. Het gaat dus om minimaal 10.000 sociale woningen. Als gevolg
van de huidige bouwkosten is het mogelijk om hooguit 100 nieuwe sociale
woningen te realiseren. Er is een beter resultaat te krijgen door in te zetten
op woningen in het duurdere middensegment. Dat bevordert doorstroming,
wat veel meer sociale huurwoningen oplevert.
Het is positief dat het college bezuinigingsvoorstellen doet aan de raad om
het begrotingstekort voor 2019 beperkt te houden. Die voorstellen moeten
wel worden vastgesteld in een raadsbesluit. Het zou mooi zijn als er nog
meer voorstellen aan worden toegevoegd en de raad daaruit kan kiezen,
maar het is de vraag of dat mogelijk is. Dat moet blijken na de zomer. In elk
geval moeten de uitgaven die in de IB-brief genoemd zijn direct worden
stopgezet.
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De heer Van Enk constateert dat de raad veel moties heeft ingediend die
vaak neerkomen op extra uitgaven. Als het gaat om investeringen die
uiteindelijk geld opleveren, dan is dat het overwegen waard. Het gaat echter
te ver om als raad de mogelijkheid van een parkmanager bij motie voor te
leggen. Het college kan daar ook zonder motie met ondernemers over in
gesprek gaan.
Mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) geeft aan dat dit punt al is besproken met de
BBR. De BBR is voorstander van het aanstellen van een parkmanager. Om
die reden doet Wij.Rijswijk daartoe een oproep in een motie.
De heer Van Enk (CDA) hoort graag hoe de kosten daarvan worden gedekt
in de begroting. Hij heeft dezelfde mening over de motie over het loket
Stadskracht. Zolang de basis van de dienstverlening niet op orde is, moet er
niet aan nieuwe initiatieven worden begonnen. Eerst moet nu de financiële
tegenslag worden overwonnen.
Mevrouw Kistemaker (GroenLinks) legt uit dat in de motie niet wordt
vastgesteld om nieuwe activiteiten op te zetten. De gedachte is dat
Stadskracht blijft doen wat het doet, maar daar op een andere manier
mensen bij betrekt.
De heer Van Enk (CDA) vindt het toch beter om eerst ruimte te bieden om de
basis op orde te brengen. Daarna kan gekeken worden naar wat er
aanvullend nog gedaan kan worden. Door gedetailleerde moties aan te
nemen, wordt de ambtelijke organisatie extra belast.
De heer Dolmans (D66) vindt het juist de taak van de raad om kaders aan te
geven. Dat gebeurt onder andere via moties.
De heer Ezinga (VVD) wijst erop dat het CDA een motie indient over
vroegsignalering door het verbinden van jeugdzorg aan onderwijs. Daarin
wordt om een onderzoek gevraagd. Hoe verhoudt dat zich tot het pleidooi
van het CDA om minder (gedetailleerde) moties in te dienen?
De heer Van Enk (CDA) geeft aan dat die motie niet bedoeld is om
diepgaand onderzoek uit te voeren maar een oproep is om overleg te voeren
met scholen over hoe zij vroegsignalering ervaren.
De heer Ezinga (VVD) vraagt hoe een en ander uiteindelijk wordt uitgerold
over de scholen. Waarom is dat een zaak van Rijswijk? Waarom moet dat
niet landelijk worden gedaan? Waarom wordt dit niet aangedragen bij het
ministerie van Onderwijs?
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De heer Van Enk (CDA) vindt het beter om dat low profile in te steken bij
Rijswijkse organisaties, zonder extra instanties en zonder extra middelen.
Het is een manier om een sociaal probleem snel te onderkennen zonder
daarvoor een jeugdzorgtraject te volgen.
Door de fracties van het CDA, de PvdA, Wij.Rijswijk, Beter voor Rijswijk,
D66, Gemeentebelangen Rijswijk en Onafhankelijk Rijswijk wordt de motie
Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar (M-XVIII) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
- het college zich tot doel heeft gesteld om achterstanden in het onderwijs
zoveel mogelijk weg te werken;
- 10 tot 12 % van de jongeren gebruiktmaakt van jeugdzorg;
- dat percentage naar beneden zouden moeten door meer in te zetten op
vroegsignalering;
- de scholen daarbij een cruciale rol kunnen spelen;
overwegende dat:
- de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg daarvoor verder verstevigd moet
worden zodat er een betere samenwerking is op scholen met minder
zorgpartners en met meer vaste (huidige) functionarissen;
- de verwijsrol op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en andere
hulpverlening nog onvoldoende dichtbij het onderwijs belegd is;
- late of (te) late aanpak van (kleine) problemen vaak leidt tot grotere
problemen zoals (langdurig) thuiszitten en achterstanden in het onderwijs
weer dreigen toe te nemen;
spreekt uit dat het wenselijk is te onderzoeken om:
- achterstanden in het onderwijs voortvarend terug te dringen;
- het aantal thuiszitters verder omlaag te brengen;
- hoe scholen en hulpverlening elkaar kunnen versterken en verbinden
zonder dat hier binnen school een extra functie voor wordt gecreëerd;
- hoe bijvoorbeeld een bestaande verwijzer directer verbonden kan worden
aan scholen of welke persoon die mogelijk al verbonden is aan school
verwijzer te maken en/of extra tools in handen te geven om
vroegsignalering op te pakken;
- de vraag naar jeugdhulp stabiliseren/omlaag te kunnen brengen;
middels het inzetten van een pilot en daarmee snel te onderzoeken of er een
slimme combinatie te maken is tussen vroegsignalering/aanpak in het
onderwijs en jeugdzorg (zoals regionaal gebeurt voor speciaal onderwijs) en
andere vormen van hulpverlening;
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verzoekt het college:
- op zoek te gaan naar een reguliere basisschool in Rijswijk die mee wil
werken aan deze pilot en roept het college op hiervoor dekking te vinden
in de begroting;
- de pilot zo spoedig mogelijk uit te rollen en de resultaten te delen met de
raad,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Meij (GBR) voor zijn
betoog in tweede termijn.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) spreekt zijn afkeuring uit
over de bewering van GroenLinks dat het college zelfverzonnen kaders heeft
gehanteerd bij het aandragen van bezuinigingsvoorstellen. In de
raadsinformatiebrief is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
opdracht voor 2019 en de opdracht voor 2020 en verder. Voor 2019 moet
krachtig ingegrepen worden en het college heeft duidelijk aangegeven welke
visie daaraan ten grondslag ligt. Die is een-op-een in overeenstemming met
het financieel beleidskader bij het coalitieakkoord.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) wijst er nogmaals op dat het college met de
voorstellen in een raadsinformatiebrief de kaderstellende rol van de raad
negeert. Daar zou het raadslid Van der Meij het toch mee eens moeten zijn.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) voelt zich juist gesterkt
door het college dat zijn verantwoordelijkheid neemt voor het terugdringen
van het begrotingstekort over 2019. De raad kan de voorstellen van het
college formeel bevestigen op het moment dat een begrotingswijziging wordt
voorgelegd. Er is echter geen tijd om te wachten met bezuinigen tot het
moment van de formele besluitvorming.
De heer Kooy (PvdA) constateert dat het college zich niet gebonden voelt
aan het coalitieakkoord. In de vorige vergadering is dat kader immers al opzij
gezet toen werd besloten tot het korten op de grondexploitatie, het
doorschuiven van tekorten naar een volgend deel van de grondexploitatie en
het verschuiven van afgesproken verplichtingen naar de lopende begroting.
De heer Dolmans (D66) benadrukt dat hij bij de behandeling van dat
onderwerp heeft geconstateerd dat de besluiten wel degelijk binnen het
financieel kader vielen. D66 maakte alleen een andere afweging dan de
PvdA.
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De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) geeft aan dat hij van
mening is dat het college er alles aan gedaan heeft om aan de hand van het
financiële beleidskader in control te komen. Over 2020 wil het college met de
raad in discussie gaan over beleidsontwikkelingen: oud voor nieuw. Op dat
moment kan de raad nadenken over het op een duurzame manier toewerken
naar een solide begroting.
De heer Van der Meij is er niet zeker van dat de gemeente in control is op
het punt van de jeugdzorg. Hij houdt vast aan zijn voorstel tot een reset van
het sociaal domein. Zijn de wethouder Financiën en de wethouder Sociaal
Domein bereid tot een kritische herijking op het thema jeugd? D66 deed
daartoe al een voorzet.
Mevrouw Koopman (D66) geeft aan dat D66 voorstelt om het hele kader van
het sociaal domein te herzien, niet alleen de kaders van de jeugdzorg.
Mevrouw Kistemaker (GroenLinks) vraagt waarop de heer Van der Meij de
stelling baseert dat het gebruik van de jeugdzorg te groot is.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) legt uit dat hij niet vindt
dat het gebruik te hoog of te laag is. De vraag is echter wel waar de instroom
eindigt. In die zin is het moeilijk om de jeugdzorg in control te houden.
Inmiddels bestaan er zoveel instanties in de jeugdzorg dat het overzicht kwijt
is. Daarom houdt hij een pleidooi voor een herijking.
Mevrouw Kistemaker (GroenLinks) geeft aan dat er een aantal
gecontracteerde hulpaanbieders zijn en er een jeugdteam is dat ouders en
kinderen daarnaartoe begeleidt. Het is daarom onduidelijk wat er herijkt moet
worden.
De heer Ezinga (VVD) sluit zich aan bij de woorden van mevrouw
Kistemaker. Hij wijst er voorts op dat er landelijk in alle gemeenten tekorten
zijn in de bestedingen voor jeugdzorg. Gemeentebelangen Rijswijk doet een
oproep aan de wethouders Financiën en Sociaal Domein, maar welke rol is
weggelegd voor de VNG en het Rijk?
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) wil niet de reacties van
VNG en Rijk afwachten zonder zelf actie te nemen. De gemeente moet zelf
de control op de jeugdzorg terug zien te vinden, zowel aan de kant van de
kosten als aan de kant van de instroom. De toegang tot de jeugdzorg moet
gegarandeerd blijven, maar die moet wel op een andere manier
georganiseerd worden om het betaalbaar te houden.
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Mevrouw Koopman (D66) wijst erop dat de inkoop van de jeugdzorg in het
nieuwe jaar op een nieuwe manier verloopt. De resultaatgerichte inkoop leidt
ertoe dat de kosten weer in control komen. Die transformatie is al in gang
gezet. Het verdient daarom de voorkeur om naar de kaders van het gehele
sociale domein te kijken. Daarmee ontstaat inzicht in de mogelijkheden.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) herhaalt dat hij niet
gerust is gesteld door de reactie van de wethouder Sociaal Domein. Om die
reden heeft hij de oproep gedaan van een kritische reset van jeugdzorg.
Het tekort aan sociale woningen is niet door Rijswijk alleen op te lossen. Het
is een regionaal vraagstuk waarin verschillende aspecten een rol spelen. Het
verkopen van de sociale woningvoorraad door woningcorporaties is zo'n
aspect. Het is kortom een vraagstuk waar genuanceerd mee moet worden
omgegaan.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kooy voor zijn betoog in tweede
termijn.
De heer Kooy (PvdA) maakt uit de betogen van de fracties op dat de focus
van de raad is gericht op mensen, op de inwoners van Rijswijk. Het college
en de coalitie focussen echter op de cijfers, waarbij wordt vastgehouden aan
prestigeprojecten. Kan het college dat bevestigen?
De heer Kooy merkt op dat de VVD enerzijds inzet op het binnen de perken
houden van de kosten voor het sociaal domein, en anderzijds akkoord gaat
met tekorten op de grondexploitatie. Zet de VVD in op stenen of op mensen?
De heer Sleddering (VVD) weigert in te gaan op de vraag van de heer Kooy.
Hij benadrukt dat is afgesproken dat er snel een herziening van de GREX
komt. Daaraan voorafgaand wordt een goede discussie gevoerd over de
wijzigingen in GREX-7.
De heer Kooy (PvdA) vraagt het college wanneer de werkconferentie met
schoolbesturen over weekendscholen plaatsvindt. De scholen zouden dat
punt zelf oppakken.
In de Woondeal staat dat Rijswijk 700 sociale woningen gaat bouwen. Er is al
een achterstand ten opzichte van verplichtingen in het verleden. Is het
college voornemens om de afspraken na te komen? Welke locatie heeft het
college daarbij op het oog? In de huidige plannen wordt daar in elk geval niet
in voorzien? De heer Kooy vraagt de CDA-fractie, die heeft aangegeven
zonder vooroordelen naar dekking voor sociale woningbouw te willen kijken,
of zij bereid is om de ozb-nullijn los te laten.
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De heer Van Enk (CDA) geeft aan dat hij juist tegenstander is van
nieuwbouw in de sociale sector.
De heer Kooy (PvdA) benadrukt dat hij vasthoudt aan de verplichtingen die
Rijswijk in het verleden is aangegaan.
In het ombuigingsvoorstel voor de jeugdzorg staat nog een tekort van 1,8
miljoen in 2019. In de jaren erna is echter alleen een positieve lijn te zien.
Wat is daarvoor de verklaring?
De heer Kooy sluit zich aan bij het pleidooi van een aantal fracties voor een
breder overzicht van bezuinigingen waaruit de raad kan kiezen. De
gemeente Zoetermeer heeft 120 voorbeelden uitgewerkt van mogelijkheden.
Het college heeft daaruit een selectie gemaakt, maar de raad heeft de
mogelijkheid gehad om andere prioriteiten te stellen.
De PvdA-fractie schrikt van de trend om te besparen op de zwakkeren en te
blijven investeren in de prestigeprojecten. In latere discussies zal de PvdA
daarop terugkomen.
De heer Dolmans (D66) vindt de opmerking van de heer Kooy onzin. Het is
absoluut niet waar dat er een trend is waarin wordt opgeroepen tot blijvend
investeren in prestigeprojecten. Integendeel zelfs.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) sluit zich daarbij aan.
De heer Weterings (RijswijksBelang) geeft aan dat hij alleen maar wil
bezuinigen op het kunstwerk op het Bogaardplein en op de Cultuurmakelaar.
Dat heeft niets met de zwakkeren in de maatschappij te maken.
De heer Kooy (PvdA) vindt het Bogaardplein bij uitstek een voorbeeld van
zo'n Rijswijks prestigeproject: ontwikkelaars worden verleid om investeringen
te doen waarmee zij miljoenen winst kunnen maken. De Rijswijkse inwoners
moeten echter betalen voor het verbeteren van een plein. Het zou
verstandiger zijn om daarvoor aan te kloppen bij die ontwikkelaars.
Door de fracties van de PvdA, D66, het CDA, Wij.Rijswijk, GroenLinks,
RijswijksBelang en Onafhankelijk Rijswijk wordt Arbeid als beste zorg (MXIX) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat:
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in onze gemeente ongeveer 1.000 mensen in trede 1 en 2 een
bijstandsuitkering ontvangen en dit meer dan 60% is van het aantal
inwoners met een bijstandsuitkering;
deze bijstandsgerechtigden vaak nog grotendeels onbekende grote
sociaal-psychologische problemen hebben, waardoor de kansen op een
reguliere arbeidsplaats nihil zijn;
deze doelgroepen van de Participatiewet 1 keer in de 2 jaar door de
gemeente gezien worden waarbij o.a. de rechtmatigheid van de uitkering
wordt gecontroleerd;
het college op schriftelijke vragen antwoordt dat zij de maatschappelijke
participatie van uitkeringsgerechtigden in trede 1 en 2 wil vergroten en dat
deze plannen nader worden toegelicht in de begrotingsstukken (zie
schriftelijke vragen op Jaarrekening 2018);

overwegende dat:
- iedereen moet kunnen meedoen in de Rijswijkse samenleving op basis
van eigen fysieke en mentale capaciteiten en zo een betekenisvolle
bijdrage kan leveren;
- Het inzetten van dwingende maatregelen als contraproductief wordt
ervaren in de praktijk;
- ondividuele begeleidingstrajecten door het college zelf worden genoemd
als instrument voor maatschappelijke participatie;
- individuele trajecten met deze doelgroep in diverse gemeenten een
succes zijn en laten zien dat betrokkenen weer een gevoel van
eigenwaarde en betekenis krijgen als ze ‘letterlijk aan de hand worden
genomen.’
- op termijn de opbrengst van deze aanpak groot kan zijn omdat
zorgkosten kunnen worden beperkt en op bestrijding van (mogelijke)
overlast door een aantal van hen kan worden bespaard;
verzoekt het college:
- een quick scan van de doelgroep uit te voeren in 2019 met nulmeting
naar de aard en omvang van de problematiek, in kaart te brengen van
goede voorbeelden op basis van vrijwilligheid (en de kosten daarvan) van
vergelijkbare gemeenten (bijvoorbeeld Zwijndrecht);
- enkele opties uit te werken voor individuele trajecten in leerwerkbedrijven
dan wel bij maatschappelijke instellingen (financieel, begeleiding,
regelgeving);
- in 2020 te starten met een pilot met een groep deelnemers uit trede 1 en
2 op basis van de uitgewerkte opties,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Weterings (RijswijksBelang) voor
zijn betoog in tweede termijn.
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De heer Weterings (RijswijksBelang) gaat in op de reactie die het college
heeft gegeven op zijn vraag over de investering in de Diepenhorstlaan. Die
investering heeft niet tot een grote verbetering geleid. De Diepenhorstlaan
ziet er nog steeds slecht uit. Kan het college aangeven wat er met de
investering van €121.000 is gedaan?
RijswijksBelang heeft gevraagd wie het onderhoud van het Assenkruis voor
zijn rekening neemt na een jaar. Het college heeft daarop nog geen antwoord
gegeven. Met de Diepenhorstlaan in gedachten is RijswijksBelang dat als het
onderhoud niet geregeld wordt, het effect van de investering niet lang zal
duren. Laat het college eerst de basis, dus het onderhoud, op orde krijgen en
pas daarna nieuwe investeringen doen. De heer Weterings dient daarover
een motie in.
De heer Weterings vraagt de voorzitter of het echt noodzakelijk is om
€18.000 uit te trekken voor de ondersteuning bij lobbystrategieën. Kan dat in
deze periode niet wat minder?
Het college heeft geen antwoord gegeven op vragen over de Smeltkroes
waar een inloophuis moet gaan komen à €47.000. Het Rijk heeft toegezegd
daaraan te willen bijdragen. Is daarvoor al budget vrijgemaakt?
Vanaf september is er geen budget meer begroot voor de Cultuurmakelaar.
Kan het college bevestigen dat er vanaf dat moment niet meer verder wordt
gegaan met de Cultuurmakelaar?
Het college is niet ingegaan op de vragen over de factuur die KPN moet
voldoen voor de zendmast. Waarom staat daarvoor al een jaar lang een
bedrag open van €21.000?
De wethouder heeft aangegeven dat Archeologie als gevolg van brand moest
verhuizen. Het bedrag voor de verhuizing stond echter al in 2018 op de
begroting. Wordt voor elk jaar uitgegaan van verhuizing door brand? Welke
verklaring heeft het college hiervoor?
Krijgen inwoners die incidenteel bijzondere bijstand vragen extra zorg? Hoe
is dat geregeld?
Het college heeft evenmin antwoord gegeven op vragen over de verbinding
nota Sport en de nota Lokaal gezondheidsbeleid. Wil het college dat gaan
herijken? Wat wordt er gedaan met de begrote bedragen?
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Het budget voor wijkgericht werken wordt met €25.000 overschreden door
buurtactiviteiten en subsidieaanvragen. Het is weliswaar heel sociaal, maar
onverstandig om meer uit te geven dan er beschikbaar is. Dat is in de situatie
waarin Rijswijk zich bevindt ongepast.
Er is €400.000 nodig als voorbereidingskrediet voor het werk aan de Prinses
Beatrixlaan. Een groot aantal politici is zich met dat project gaan bemoeien.
Is het misschien als gevolg hiervan toch mogelijk om een tunnel te
realiseren?
Er is nog geen definitieve opdracht tot vervaardiging gegeven voor het
kunstwerk op het Bogaardplein. Daarover wordt pas in september een besluit
genomen door de afdeling Kunst. De heer Weterings dient daarover een
motie in.
Door de fractie van RijswijksBelang wordt de motie Hand op de knip (M-XIX)
ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
constaterende dat u voornemens bent om €600.000 voor verfraaiing en
vergroening te gaan investeren in de assen (“ het Assenkruis”) in de
Plaspoelpolder;
overwegende dat:
- de timing van dit plan, met een tekort van 7,5 miljoen (2018) plus als er
geen maatregelen worden genomen, 2019 in prognose ook afgerond gaat
worden met een te kort van 3 miljoen niet wenselijk is;
- het hier niet om een levensbedreigende en/of noodzakelijke investering
gaat;
- er in Rijswijk een erkende achterstand is in het groenonderhoud;
verzoekt het college, het plan “verfraaiing en vergroening“ voorlopig in de
koelkast te zetten en de gereserveerde €600.000 terug te storten in de
algemene reserves,
en gaat over tot orde van de dag.
Door de fractie van RijswijksBelang wordt de motie Nu er nog geen
definitieve vervaardiging is gegeven voor het kunstwerk (M-XX) ingediend.
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, gehoord
de beraadslagingen,
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constaterende dat er nog geen poging is gedaan om met de kunstenaar in
gesprek te gaan om het peperdure kunstwerk te annuleren van €200.000
voor op het Bogaardplein;
overwegende dat:
- er geen groot draagvlak is onder de Rijswijkers voor dit kunstwerk en de
aanschaf met een tekort van 10 miljoen dit ook niet uit te leggen is;
- er in de overeenkomst met de kunstenaar staat dat in september 2019 de
commissie Kunstruimte een besluit gaat nemen over het ontwerp;
- de opdracht tot definitieve vervaardiging nog niet is gegeven aan de
kunstenaar;
verzoekt het college:
- in gesprek te gaan met de kunstenaar en met hem tot een mogelijk afstel
te komen (bespreken van vergoeding/afkoopsom),
en gaat over tot orde van de dag.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk)
voor haar betoog in tweede termijn.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) herhaalt haar vraag aan het
college waarop de prognose voor 2020-2023 is gebaseerd.
Na het zomerreces wordt een bijeenkomst georganiseerd over het op orde
krijgen van de ambtelijke organisatie. Kan de wethouder toezeggen dat
daarin ook het hoge verloop binnen de organisatie aan de orde komt?
Kan het college uitleggen waarom door de nieuwe bepalingen voor het
ophalen van grofvuil de kosten met €70.000 toenemen?
Het college heeft niet aangegeven waarom de ozb-aanslagen voor nietwoningen nog niet allemaal zijn verzonden. Ook zijn de vragen over het
Museum bescherming bevolking niet beantwoord.
De fractie van Onafhankelijk Rijswijk vindt het positief dat het college
voortvarende keuzes heeft gemaakt ten aanzien van
ombuigingsmaatregelen. Het was echter goed geweest als de raad daarin
was meegenomen. Dan hadden meer mogelijkheden aan de orde kunnen
komen, zoals het Huis van de Stad. Is de mogelijkheid van bezuinigen op het
Huis van de Stad aan de orde geweest binnen het college?
Is het college voornemens om de constante flow van tekort een halt toe te
roepen?
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De heer Dolmans (D66) vindt het vreemd dat Onafhankelijk Rijswijk de
suggestie wekt dat het niet verhuizen naar het Huis van de Stad tot een
besparing leidt. Verhuizen is juist goedkoper dan in het huidige stadhuis
blijven.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) trekt op basis van eigen
berekeningen de conclusie dat het wel degelijk goedkoper is om in het
huidige stadhuis te blijven. In de stukken wordt gerekend met prijzen die
inmiddels niet meer realistisch zijn. De bouwkosten zijn enorm gestegen.
De heer Dolmans (D66) geeft aan dat de kosten voor in het huidige pand
blijven ook zijn gestegen. Het huidige pand zou dan gerenoveerd moeten
worden en ook daarvan zijn de kosten gestegen.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) blijft bij haar standpunt.
De vergadering wordt geschorst van 20.00 tot 20.25 uur.
De voorzitter hervat de vergadering en geeft het woord aan wethouder Keus
voor zijn antwoord in tweede termijn.
Wethouder Keus reageert allereerst op de inbreng van GroenLinks over
bezuinigingsstrategieën en het proefschrift van de heer Overmans. Onder
verwijzing naar zijn reactie in eerste termijn geeft de wethouder aan dat de
inzet van de bezuinigingen voor 2019 louter is om geld te besparen. Dat is
geen mooi pakket aan maatregelen, maar een verzameling van gemakkelijk
in te boeken bezuinigingen. Het pakket maatregelen voor 2020 wordt
uitgebreider en daaraan wordt op een zorgvuldige manier vormgegeven.
De voorstellen voor 2019 worden in september naar de raad gestuurd. De
voorstellen voor 2020 en verder worden bij de begroting ter vaststelling
voorgelegd aan de raad. Daarbij wordt ook aan het verzoek van de raad
voldaan om een soort groslijst van bezuinigingsvoorstellen voorgelegd te
krijgen. Aan het budgetrecht van de raad wordt dus niet getornd. De
wethouder vraagt de raad wel om toestemming om vooruitlopend op de
besluitvorming geen uitgaven meer te doen op de posten waarop de
bezuinigingen worden voorgesteld.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) benadrukt dat de wethouder direct tot actie
had kunnen overgaan als er een voorstel voor een begrotingswijziging was
voorgelegd aan de raad, inclusief alle opties die de ambtelijke organisatie
klaarblijkelijk heeft doorlopen. Dat is niet gebeurd. Hij negeert daarmee de
raad.
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De heer Dolmans (D66) geeft aan dat hij het college geen toestemming kan
geven om uitgaven stop te zetten omdat hij niet de gelegenheid heeft gehad
om de bezuinigingsvoorstellen tegen elkaar af te wegen. Hij verzoekt de
wethouder om geen onomkeerbare stappen te zetten en uitgaven niet stop te
zetten maar waar mogelijk te temporiseren.
Mevrouw Van Nunen (PvdA) sluit zich aan bij de fracties van GroenLinks en
D66.
De heer Sleddering (VVD) geeft de wethouder carte blanche om deze
bezuinigingsmaatregelen uit te voeren en die pas later te bekrachtigen met
een raadsbesluit. Hij hoeft daarmee van de VVD niet te wachten. Alle inzet
moet gericht zijn op het voorkomen van een begrotingstekort in 2019.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) geeft aan dat een dergelijke handelwijze
wel vaker is voorgekomen. Zijn fractie gaat akkoord met het uitvoeren van de
bezuinigingsmaatregelen voor 2019, vooruitlopend op de besluitvorming.
Voor 2020 en verder moet eerst een discussie worden gevoerd.
De heer Van Enk (CDA) sluit zich aan bij de fracties van de VVD en Beter
voor Rijswijk.
Wethouder Keus geeft aan dat het college geen handelingen verricht zonder
toestemming van de raad. Het college handelt steeds binnen de kaders die
de raad heeft gesteld. Uitgaven worden getemporiseerd totdat de voorstellen
die het college heeft gedaan als raadsbesluit zijn vastgesteld.
Door de fracties van Wij.Rijswijk en de PvdA is verzocht om in het proces
van ombuigingen voor 2020 en verder de raad intensief te betrekken. Daarbij
is gewezen op het voorbeeld van Zoetermeer. De wethouder is daartoe
bereid, maar geeft wel aan dat Zoetermeer dat proces over een langere
periode kon voeren en dus meer tijd had voor het samenstellen van een
volledig beeld. Het college zal echter proberen om aan het verzoek van
Wij.Rijswijk en de PvdA tegemoet te komen.
Het tekort van 1,8 miljoen voor de jeugdzorg is alleen voor 2019 opgevoerd
omdat niet kan worden vastgesteld dat het om een structureel tekort gaat.
Vanuit H10 (inkoopbureau jeugdzorg Haaglanden) is het signaal gekomen
dat de gemeente Rijswijk een hogere bijdrage moet gaan betalen.
Onderzocht wordt of die overschrijding incidenteel of structureel van aard is.
De wethouder komt met een schriftelijk antwoord op de vraag over de
openstaande factuur van KPN.
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Gemeentebelangen Rijswijk vraagt om het samen optrekken van de
wethouder Financiën met de wethouder Sociaal Domein op het gebied van
jeugdzorg. Het college heeft daarover al eerder aangegeven, dat de
financiële functie een rol gaat spelen bij alle beleidsvelden, niet alleen bij het
Sociaal Domein. De inzet is om breed een verbeterslag te bereiken, waarbij
Financiën een ondersteunende rol speelt op de verschillende
beleidsterreinen. Daarmee neemt het college motie M-II over.
In reactie op de inbreng van D66 zegt de wethouder toe dat in de
meerjarenbegroting rekening wordt gehouden met derving van de
dividendinkomsten van de Eneco-aandelen. Die inkomsten worden niet meer
opgenomen op de meerjarenbegroting waardoor de gevolgen van de
verkoop van de aandelen direct zichtbaar zullen zijn. Daarnaast wordt gestart
met het bepalen van eventuele bestedingsdoelen voor de opbrengst van de
verkoop van de Eneco-aandelen. Een voorstel over de inrichting van dat
proces komt naar de raad. Inmiddels is al een brief vastgesteld in het college
van B en W over de inrichting van het verkoopproces van de Enecoaandelen. Het college neemt daarmee motie M-XII over.
De wethouder ontraadt motie M-X over het niet compenseren van
prijsstijgingen bij subsidies. Het is onmogelijk om die compensatie voor 2019
niet door te voeren omdat de beschikkingen al zijn afgegeven. Voor 2020 is
het technisch wel mogelijk, maar een besluit daartoe moet onderdeel zijn van
de integrale heroverweging. Daarop moet niet vooruitgelopen worden.
Er wordt kritisch gekeken naar de oorzaak van de overschrijding van €25.000
voor wijkgericht werken. Het is sowieso niet de bedoeling dat
subsidiebedragen worden overschreden. De suggestie van Wij.Rijswijk om in
het kader van de algemene subsidieverordening de mogelijkheid van
cofinanciering te betrekken, wordt meegenomen.
Het college neemt motie M-XVI over speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar
en ouder over.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Lugthart.
Wethouder Lugthart gaat in op de opmerkingen die gemaakt zijn over de
ambtelijke organisatie. Het college vindt het een goed idee om de
ontwikkelingen op dit onderwerp te benoemen als groot project. Dat houdt in
dat het college twee keer per jaar daarover rapporteert.
Aan het onderwerp van de paaltjes op de Van Vredenburchweg wordt vóór
het zomerreces aandacht besteed.
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De wethouder probeert het beleidsstuk over parkeren in Rijswijk voor de
laatste collegevergadering voor de zomer te laten agenderen zodat het zo
snel mogelijk na het reces behandeld kan worden door de raad. In de
beleidsnota staat welke mogelijkheden er zijn voor versimpeling. Op basis
daarvan kan de raad een keuze maken.
De gemeente is een kort geding gestart tegenover Q-Park. Omdat de zaak
onder de rechter is, gaat de wethouder daar verder niet op in. De volgende
zitting staat gepland voor 19 juli 2019.
Het verschaffen van reisdocumenten moet kostendekkend zijn. Bij de
begroting voor 2020 zal daarom worden voorgesteld om het tarief
kostendekkend te maken. Dat komt aan de orde bij de bespreking van de
leges.
D66 heeft een motie ingediend over het inzetten van kentekencamera's in
autoluwe gebieden en gebieden waar auto's helemaal niet mogen komen.
Het systeem dat daarin wordt voorgesteld lijkt heel sympathiek, maar is in de
praktijk moeilijk te realiseren. Dat vergt bovendien op aspecten van privacy
en de handhavingsuitvoering een forse investering zonder dat daar
evenredige inkomsten uit tegenover staan. Desalniettemin is de wethouder
bereid om de mogelijkheden van kentekencamera's te laten onderzoeken en
daarover een notitie naar de raad te sturen. Daarin wordt ook meegenomen
in hoeverre kentekencamera's ingezet kunnen worden om sluipverkeer tegen
te gaan.
De wethouder gaat akkoord met het verzoek van Wij.Rijswijk om in overleg
met de bewoners de infrastructuur in RijswijkBuiten aan te passen ter
bevordering van de verkeersveiligheid. Daarover hebben ook al gesprekken
plaatsgevonden. Met bewoners van de Sionsweg en Geworteld Wonen wordt
bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden voor de Sionsweg. Overigens zal
voor heel Rijswijk worden gekeken welke maatregelen genomen kunnen
worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarvoor is ook een
startnotitie naar de raad gestuurd.
Het college zet in op het toegankelijk maken van sport voor doelgroepen: Gsport, sport voor ouderen, sport ter bestrijding van overgewicht, sporten in
het kader van de volksgezondheid. Het budget dat daarvoor nodig is, is nog
niet geraamd. Een plan voor sport, bewegen en volksgezondheid komt na
het zomerreces naar de raad.
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In relatie tot het traject van de Prinses Beatrixlaan zijn onderhandelingen
gaande over wie het bedrag gaat opbrengen dat niet door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat wordt uitgekeerd. Ondertunneling van het traject
is daarbij een wens voor de lange termijn. Sommige partijen vinden dat de
gemeente Den Haag moet bijdragen aan het aanpassen van de
bovengrondse structuur van de Beatrixlaan, maar daarover is nog niets
afgesproken.
Wethouder Bentvelzen benadrukt dat de discussie die over jeugdzorg
gevoerd wordt, gaat over de financiën, niet over de kwaliteit. Daarbij geldt
ook dat de overschrijding van het budget voor de jeugdzorg een landelijk
verschijnsel is. Toen de gemeente de jeugdzorg overnam, is het aantal
mensen dat er een beroep op doet gestegen. De oorzaken daarvan zijn
grotendeels bekend en de regio komt daarop in het samenwerkingsverband
van H10 met een stevig actieprogramma. De vraag uit de raad naar innovatie
past daar heel goed bij. Het opstellen van een nieuwe kadernota is echter
niet aan de orde omdat de kaders voor jeugdzorg nog in ontwikkeling zijn,
bijvoorbeeld voor resultaatgerichte inkoop.
Het college kijkt kritisch naar de toenemende kosten en de oorzaken daarvan
samen met het inkoopbureau H10 en de aanbieders in de jeugdzorg. Zo
kunnen er effectieve maatregelen worden genomen voor de lange termijn en
kunnen de kosten worden beheerst. De wethouder Financiën wordt
betrokken bij de financiële aspecten op alle beleidsterreinen, dus ook op die
van het sociaal domein. De raad wordt daarvan op de hoogte gesteld via
tussentijdse rapportages.
Het college ontraadt de motie van D66 over het behouden van het
innovatiebudget sociaal domein. Als het innovatiebudget behouden zou
worden, moet er in 2019 elders een bedrag van €93.000 uit het sociaal
domein worden gehaald. Voor 2020 en verder wordt opnieuw gekeken naar
de innovatiebudgetten. Daarop zal niet structureel gekort worden.
Over het wijkwethouderschap wordt een notitie naar de raad gestuurd.
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Het college wordt bij motie verzocht om de Ooievaarspas beschikbaar te
stellen voor bewoners van het azc. De wethouder ontraadt deze motie omdat
de regeling van de Ooievaarspas gebaseerd is op de Gemeentewet. Daarin
staat dat de pas alleen kan worden toegekend aan "inwoners": burgers die
zijn ingeschreven in de basisregistratie. Voor de bewoners van het azc is
echter het COA verantwoordelijk. Verder worden aan bewoners van het azc
verschillende voorzieningen aangeboden, waaronder onderwijs en
activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bovendien geldt dat als zij een
Ooievaarspas krijgen in Rijswijk en er ook een krijgen als zij zich uiteindelijk
in Den Haag vestigen, zij dubbele vergoedingen ontvangen. Pas als de
statushouder een woning heeft betrokken en dus officieel inwoner is
geworden van de gemeente, heeft hij aanspraak op allerlei gemeentelijke
minimaregelingen, waaronder de Ooievaarspas.
Naar aanleiding van de motie over het loket Stadskracht (M-IV) geeft de
wethouder aan dat bewoners worden gestimuleerd om initiatieven te nemen
en verbinding te leggen. Het college werkt aan de herinrichting van het
wijkmanagement en de gebiedsregie. Daarvoor wordt informatie gehaald uit
de wijken: wat vinden bewoners belangrijk, wat zien zij graag terug in hun
leefomgeving? In dat kader wordt ook onderzocht hoe het loket Stadskracht
beter kan worden ingezet. De wethouder stelt voor om daarop niet vooruit te
lopen en ontraadt daarom motie M-IV. Wel zal het aspect van het digitale
platform worden meegenomen in het onderzoek waarvan de resultaten eind
2019 worden neergelegd in een voorstel aan de raad.
Het college staat positief tegenover voorstellen van burgers die in het kader
van "right to challenge" worden gedaan.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen om een voorziening
als het inloophuis te creëren. Dat traject loopt al vanaf 2015 dus het is goed
dat die voorziening in september geopend wordt. Voor het gereedmaken van
de ruimtes is een bedrag van €47.000 nodig. De wethouder komt voor het
zomerreces schriftelijk terug op de vraag of daarvoor ook landelijk budget
beschikbaar is gesteld.
De wethouder geeft aan dat zij motie Arbeid als beste zorg (M-XIX) graag
overneemt omdat de inhoud daarvan vrijwel identiek is aan de collegenota
Meedoen werkt.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Besteman-De Vries voor haar
antwoord in tweede termijn.
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Wethouder Besteman-De Vries gaat allereerst in op de opmerking van de
heer Kooy dat het college niet inzet op mensen en niet in mensen investeert.
Het college is echter juist voornemens om in te zetten op welzijn zodat er
meer mensen in Rijswijk mee kunnen doen. Er komen plannen om
vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen door de voorzieningen voor
hen laagdrempelig en toegankelijk te maken.
In relatie tot het BB-museum merkt de wethouder op dat het bunkercomplex
op de gemeentelijke begroting staat als kostenpost die mogelijk in een later
stadium gecompenseerd kan worden door huuropbrengsten. Dat is waar die
bedragen op slaan. Er is een kennismakingsgesprek gepland tussen de
wethouder en het museum waarin eventuele onduidelijkheden opgehelderd
kunnen worden.
In relatie tot Archeologie is voor twee jaar €20.000 opgenomen op de
begroting voor de verhuizing naar de Werf: eenmaal om de verhuizing voor
te bereiden en eenmaal voor de daadwerkelijke verhuizing. De kosten zijn
relatief hoog omdat de verwerking van vondsten arbeidsintensief is.
De onderwijsconferentie is gericht op het wegwerken van
onderwijsachterstanden in den brede. Die gaat dus niet alleen over de
weekendschool. De onderwijsconferentie staat vooralsnog gepland voor 14
oktober. De raad wordt erover geïnformeerd als die datum wijzigt.
De financiële ruimte voor de Cultuurmakelaar is geschrapt. Daar wordt niet
mee doorgegaan.
De wethouder geeft aan dat het college op 21 mei door de raad verzocht is
om het COA te melden dat de gemeente Rijswijk na afloop van het huidige
contract geen nieuw contract meer zal sluiten voor tijdelijke opvang. Om die
reden ontraadt de wethouder het aannemen van motie M-VII over de
bereidheid om vluchtelingen op te vangen.
De wethouder ontraadt tevens motie M-XX over het kunstwerk op het
Bogaardplein. Het college wil zich als een betrouwbare partner presenteren
en is daarom geen voorstander van het annuleren van de opdracht.
Het college neemt motie M-XVIII over het dichter bij elkaar brengen van
scholen en jeugdhulp over. Ook dat is weer een voorbeeld van innovatie in
het Sociaal Domein.
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van de Laar voor zijn reactie in
tweede termijn.
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Wethouder Van de Laar herhaalt dat het positief is dat op de begroting voor
2019 een bedrag van €100.000 is blijven staan voor groen. Het bedrag was
aanvankelijk bestemd voor de compensatie van verwijderde bomen, maar is
overgeheveld naar het investeringskrediet. Daarnaast staat voor 2020 en
verder een bedrag van €300.000 daarvoor gereserveerd. In de afweging van
bezuinigingen voor 2020 en verder wordt bekeken of dat bedrag nog nodig
is. In het kader van "de basis op orde" en de brede wens van de raad om het
groenbeheer op orde te houden, zou het vreemd zijn als daarop bezuinigd
wordt. De raad heeft hierover echter het laatste woord.
De wethouder vindt het ook positief dat de raad waarde hecht aan de
ontwikkeling van het Bogaardplein. De doorrekening op de punt van de
veiligheid op het plein is juist afgerond.
Voor verdere ontwikkeling van Oud-Rijswijk zijn er vooralsnog geen concrete
plannen, afgezien van wensen voor Mallegat en parkeerplaatsen aan de
Tuinstraat. De actieve winkeliersvereniging van Oud-Rijswijk zal een
belangrijke rol spelen in het agenderen van punten. Zo is de fietstunnel
aangedragen als locatie die opgeknapt moet worden.
De suggestie om geld te halen uit de markt kan op verschillende manieren
vorm krijgen. In Den Haag bestaat er bijvoorbeeld een Gebiedsfonds
waaraan per m2 grond in de Binckhorst €90 wordt afgedragen om het gebied
te verbeteren. De wethouder geeft aan dat hij dit had willen regelen in het
addendum op de Toekomstvisie die binnenkort naar de raad wordt gestuurd,
maar dat dit niet is gelukt. Het college heeft op dit punt verschillende
doelstellingen in overweging, zoals om een afdracht vragen van
projectontwikkelaars voor investeringen in de openbare ruimte. De raad
wordt hiervan op de hoogte gesteld zodra alle juridische aspecten helder zijn.
Het uitgangspunt van brand urbanism is dat bedrijven initiatieven nemen in
de openbare ruimte, zoals het inrichten van een park of skatebaan. Daarvan
bestaat een voorbeeld in de Plaspoelder: de muurschildering naast De Loods
van Cavero. Die is betaald door Cavero én de gemeente. Het zou mooi zijn
als dat een inspiratie is voor andere ondernemers. De wethouder verwelkomt
initiatieven op dat punt.
De wethouder staat sympathiek tegenover de motie Parkmanagement
Plaspoelpolder (M-XVII). Hij heeft echter ook begrepen dat andere
gemeenten in soortgelijke gevallen (de Waarderpolder) geld hebben gestort
in zo'n stichting. Daarbij gaat het om grote bedragen. Gelet op de financiële
situatie van Rijswijk is het dan ook de vraag hoe dit georganiseerd kan
worden. In elk geval moet daarbij de BBR betrokken worden.
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De gemeente Rijswijk heeft bepalingen opgenomen in de
huisvestingsverordening die Rijswijkse inwoners voorrang geven bij het
toewijzen van woningen in de regio boven inwoners van buiten de regio.
Daarnaast wordt er gewerkt aan de doorstroming door woningen in het
middensegment te laten bouwen. In de regionale afspraken is ten aanzien
van sociale woningbouw het percentage van 30% vastgelegd. In het
coalitieakkoord staat dat het college zich daaraan wil houden. In 2017
bestond 35,2% van de woningvoorraad uit sociale woningbouw. Dat
percentage daalt. Per wijk wordt het percentage sociale woningbouw bepaalt,
afhankelijk van wijksamenstelling en locatie. Zo is voor RijswijkBuiten ingezet
op "slechts" 10% sociale woningbouw.
Aan de Woontafel is uitgebreid gesproken over het verplicht stellen van een
vergunning in de middenhuur, dus tot €950. Rijswijk heeft besloten om dat
niet op te nemen in de Huisvestingsverordening. Ten eerste is die
Huisvestingsverordening tot stand gekomen in een periode waarin er nog
geen college was. Daarom is toen niet gekozen voor deze politiek gevoelige
maatregel. Daar was ook geen draagvlak voor. Ten tweede is volstrekt
onduidelijk hoe daarop kan worden gehandhaafd. De gemeenten Den Haag,
Zoetermeer en Delft, die dit punt wel hebben opgenomen in de
Huisvestingsverordening, zoeken nog naar een manier daarvoor. Op basis
van die ervaringen kan Rijswijk besluiten om al dan niet daartoe over te
gaan.
Het bedrag van €121.000 voor de Van Diepenhorstlaan is uitgegeven aan
het verbeteren van de middenberm en het grotere gebied dat de entree van
Rijswijk vormt. De wethouder erkent dat er verdere verbeteringen nodig zijn.
Het verbaast hem daarom dat RijswijksBelang het bedrag wil schrappen dat
daarvoor bedoeld is. Voor onderhoud van het hele Assenkruis is jaarlijks een
totaalbedrag ingeboekt van €25.000.
De extra kosten van €35.000 per jaar voor het ophalen van grofvuil zijn
gelegen in de verkorting van de ophaalperiode. Door de kortere periode is
het ophaalplan minder efficiënt; er kunnen minder ophaalopdrachten
gecombineerd worden.
De wethouder neemt de strekking van de motie over Kleinschalige
woonzorgvormen (M-XIII) over. Hij benadrukt dat de motie alleen gaat over
senioren terwijl de vraag naar het woonzorgconcept breder is. De wethouder
stelt daarom voor om het concept voor de verschillende doelgroepen (Middin,
dementie, gehandicapten) uit te werken en dat als volledig plan te
presenteren. Daarvoor heeft hij waarschijnlijk wel meer tijd nodig dan de
datum van 15 oktober die in de motie staat.
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De wethouder ontraadt motie M-XI over het nieuwe inzamelen. De redenen
daarvoor heeft hij in zijn betoog in eerste termijn gegeven. Bovendien staan
in de motie stellingen die al worden uitgevoerd: er wordt al onderzoek
gedaan naar nascheiding en daarover wordt al gerapporteerd.
De voorzitter gaat in op de motie over het verwijderen van weesauto's (M-III).
Het is moeilijk om daarop te handhaven omdat het is toegestaan om een
auto langdurig te parkeren zolang de wegenbelasting wordt betaald. Het is
niet mogelijk om in de APV te regelen dat die auto's worden verwijderd. De
voorzitter zegt wel toe dat hij met politie en handhavers nader zal
onderzoeken hoe met het probleem van de weesauto's kan worden
omgegaan.
Over wegwerpplastic staat niets in de vergunningvoorwaarden. Wel staat in
de evenementenvergunning dat de aanvrager oog moet hebben voor
bescherming van het milieu, maar dat is heel breed wat de handhaafbaarheid
lastig maakt. Om die reden neemt het college motie M-VI niet over. De
voorzitter is wel bereid om te bezien in hoeverre het haalbaar is om het punt
op te nemen in het toetsingskader voor evenementen. Hij komt daarmee
terug naar de raad.
De vergadering wordt geschorst van 21.58 uur tot 22.15 uur.
De voorzitter hervat de vergadering. Hij merkt op dat het raadslid El Majjaoui
niet aanwezig is. Daardoor vindt stemming plaats door 30 raadsleden.
In stemming komt het amendement Kadernota (A-I).
Mevrouw Pelzer (Wij.Rijswijk) geeft in een stemverklaring aan dat haar
fractie sympathiek staat tegenover de gedachte achter het amendement.
Omdat de wethouder heeft toegezegd om uitgaven te temporiseren en over
toekomstige bezuinigingsvoorstellen het gesprek te voeren met de raad, zal
Wij.Rijswijk niet voor het amendement stemmen.
De voorzitter concludeert dat het amendement A-I met 11 stemmen voor en
19 stemmen tegen is verworpen.
Motie M-I (Slagkracht ambtelijke organisatie) is overgenomen door het
college en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-II (Stofkam) is overgenomen door het college en wordt niet in
stemming gebracht.
Motie M-III (Weesauto's) wordt niet in stemming gebracht omdat de strekking
ervan is overgenomen door het college.
pagina 89 van 93

Vastgesteld verslag van de
vergadering van de
RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 9 juli 2019 om 14.00 uur
Motie M-IV (Maak loket Stadskracht interactiever) wordt op verzoek van
GroenLinks aangehouden.
Motie M-V (Ooievaarspas voor bewoners azc Rijswijk) komt in stemming.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) kan zich geheel vinden in de
antwoorden van wethouder Bentvelzen op dit onderwerp. ZIj stemt daarom
tegen de motie.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) geeft aan dat het heel sympathiek lijkt
om bewoners van het azc een Ooievaarspas te geven, maar de
Gemeentewet staat het niet toe. Hij stemt daarom tegen de motie.
Mevrouw Koopman (D66) vindt het jammer dat het als gevolg van de
regelgeving niet mogelijk is om een Ooievaarspas te geven aan bewoners
van het azc. Om die reden stemt zij tegen de motie. D66 hoopt wel dat het
kan worden meegenomen in de voorbereiding op de inburgeringswet.
De voorzitter concludeert dat motie M-V met 7 stemmen voor en 23 stemmen
tegen is verworpen.
Motie M-VI (Wegwerpplastic) wordt niet in stemming gebracht omdat de
strekking ervan is overgenomen door het college.
Motie M-VII (Opvang vluchtelingen) wordt aangehouden.
Motie M-VIII (Excellente dienstverlening) is overgenomen door het college en
wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-VIII (Niet ozb gebruiken als financiële reddingsboei) komt in
stemming.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.
De heer Dolmans (D66) geeft aan dat zijn fractie tegen de motie stemt omdat
die volstrekt overbodig is. Dit staat al in het financieel kader.
De voorzitter concludeert dat motie M-VIII met 7 stemmen voor en 23
stemmen tegen is verworpen.
Motie M-IX (Geen compensatie van prijsstijgingen bij subsidies) wordt op
verzoek van de VVD niet in stemming gebracht.
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Motie M-X (Gooi geen 3 ton in de afvalcontainer) komt in stemming.
De voorzitter concludeert dat motie M-X met 12 stemmen voor en 18
stemmen tegen is verworpen.
Motie M-XI (Voorbereid op verkoop Eneco) is overgenomen door het college
en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XII (Kleinschalige woonzorgvormen) is overgenomen door het
college en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XIII (Behoud innovatiebudget Sociaal Domein) wordt op verzoek van
D66 niet in stemming gebracht.
Motie M-XIV (Betere regulering van autoluwe straten) wordt op verzoek van
D66 aangehouden.
Motie M-XV (Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder) is
overgenomen en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XVI (Parkmanagement in de Plaspoelpolder) wordt op verzoek van
Wij.Rijswijk aangehouden.
Motie M-XVII (Breng scholen en hulpverlening dichterbij elkaar) is
overgenomen door het college en wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XVIII (Arbeid als beste zorg) is overgenomen door het college en
wordt niet in stemming gebracht.
Motie M-XIX (Hand op de knip) wordt in stemming gebracht.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) stemt tegen de motie
maar vraagt wel de aandacht van het college voor beheer van al het groen
dat wordt toegevoegd. Hij verzoekt om in het groenbeheerplan de
beheerkosten mee te nemen voor al dat nieuwe groen.
De voorzitter concludeert dat motie M-XIX met 2 stemmen voor en 28
stemmen tegen is verworpen.
Motie M-XX (Definitieve vervaardiging kunstwerk) wordt in stemming
gebracht.
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De heer Weterings (RijswijksBelang) vraagt om een hoofdelijke stemming.
De voorzitter geeft eerst gelegenheid tot het afleggen van een
stemverklaring.
De heer Braam (Beter voor Rijswijk) geeft aan er moeite mee te hebben dat
raadsleden op de stoel van het college gaan zitten. Dat is niet de bedoeling.
Alle leden van Beter voor Rijswijk stemmen daarom tegen de motie.
Mevrouw De Man (Onafhankelijk Rijswijk) vindt de motie heel sympathiek.
Haar fractie stemt echter niet voor de motie omdat de juridische implicaties
van annulering van de opdracht niet te overzien zijn. Mevrouw De Man stelt
voor dat hieruit de les wordt getrokken dat voortaan 1% van de bouwkosten
wordt besteed aan kunst. Ook zouden een volgende keer burgers betrokken
moeten worden bij het kiezen van een kunstwerk en de kosten daarvan.
De heer Sleddering (VVD) steunt de motie. Het is jammer dat de wethouder
niet is ingegaan op de suggestie om de opdracht voor het beeld te
annuleren. Het is al te vaak onderwerp van discussie geweest om nog een
succes te worden.
De heer Van Bemmelen (Wij.Rijswijk) sluit zich aan bij de stemverklaring van
mevrouw De Man over het vooraf betrekken van inwoners bij de keuze voor
een kunstwerk.
De heer Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) stemt tegen de motie. In
het verleden zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en die moeten worden
nagekomen. De heer Van der Meij heeft wel sympathie voor de
stemverklaring van mevrouw De Man over het kritisch evalueren van dit
proces voor toekomstige kunstaankopen.
De heer Van Enk (CDA) stemt tegen de motie. Enerzijds moeten gemaakte
afspraken worden nagekomen, anderzijds is het noodzakelijk om het totale
beeld van De Bogaard aan te pakken om het winkelgebied te verbeteren.
De heer Van der Meij
tegen
Mevrouw De Mooij
voor
Mevrouw Van Nunen
tegen
De heer Oelen
voor
De heer Paredes Sancheztegen
Mevrouw Pelzer
tegen
Mevrouw Schröter-Haas tegen
De heer Sleddering
voor
De heer Veerman
tegen
De heer De Vries
tegen
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De heer Weterings
voor
De heer Wit
tegen
Mevrouw Woudstra
tegen
Mevrouw Alberts
tegen
Mevrouw Van Amerongen tegen
De heer Van Bemmelen tegen
De heer Braam
tegen
De heer Cupedo
tegen
De heer Dolmans
tegen
De heer Van Enk
tegen
De heer Ezinga
voor
Mevrouw Kames
voor
De heer Keizer
tegen
Mevrouw Kistemaker
tegen
Mevrouw Koegler-Böhm tegen
Mevrouw Koopman
tegen
Mevrouw Van der Kooij tegen
De heer Kooy
tegen
De heer Kruger
tegen
Mevrouw De Man
tegen
De voorzitter concludeert dat de motie met 6 stemmen voor en 24 stemmen
tegen is verworpen.
In stemming komt het raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020
De voorzitter geeft gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.
Mevrouw Alberts (GroenLinks) spreekt haar zorgen uit over het
vervolgproces van de bezuinigingen aangezien het amendement van
GroenLinks niet is aangenomen. Haar fractie stemt daarom tegen het
raadsvoorstel.
De voorzitter constateert dat het raadsvoorstel met 25 stemmen voor en 5
stemmen tegen is aangenomen.
Hiermee wordt de vergadering om 22.35 uur gesloten.
Verslag (on)gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in
zijn vergadering van 24 september 2019
A.J. Schipperheijn, plv. griffier

M.J. Bezuijen, voorzitter.
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