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No. 27

BESLUITENLIJST VAN DE
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HRM

01

HRM
20.051533/HRM

Betreft: Aanpassing Klachtenregeling bij ongewenst
gedrag tussen medewerkers gemeente Rijswijk
B. en W. besluiten:
1. Voornemens te zijn de “Notitie en
klachtenregeling ongewenst gedrag tussen
werknemers gemeente Rijswijk 2020” vast te
stellen.
2. Voornemens te zijn om daaruit voortvloeiend in
te stemmen met de vorming van een interne
klachtencommissie bestaande uit een domeinmanager en beleidsadviseur HRM en
de aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie voor Ongewenst Gedrag (LKOG) te
beëindigen.
3. Voornemens te zijn gelijktijdig de “notitie en
klachtenregeling ongewenst gedrag tussen
werknemers gemeente Rijswijk” in te trekken;
4. Het voornemenbesluit ter instemming voor te
leggen aan de Ondernemingsraad (OR);
5. Indien en voor zover de OR volledig akkoord is
met het voorgenomen besluit (zonder vragen of
opmerkingen), wordt het besluit direct definitief;
6. De aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie voor Ongewenst Gedrag (LKOG) op te
zeggen per 1 januari 2021.

BELSD

02

Beleid Sociaal Domein
20.053983/BELSD

Betreft: Raadsinformatiebrief vastgestelde Regiovisie
Aanpak Huiselijk Geweld
B. en W. besluiten:
1. Kennis te nemen van de vastgestelde
Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022.
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan
de raad te doen toekomen.

N&S

03

Natuur & Samenleving
20.055000/N&S

Betreft: Beantwoording raadsadres 20/037: Vervanging
Blokhut
B. en W. besluiten:
De brief aan de Stichting Natuurtuin betreffende
vervanging Blokhut vast te stellen, te verzenden en
een afschrift aan de raad te doen toekomen.

SB

04

Stadsbeheer
20.049741/SB

Betreft: Vaststelling van het definitief inrichtingsplan
Herinrichting Julianastraat
B. en W. besluiten:
1. In te stemmen met de beantwoording van de
vragen en opmerkingen die ingebracht zijn naar
aanleiding van de informatiebijeenkomst
Julianastraat op 4 maart 2020.
2. Het definitief inrichtingsplan Herinrichting
Julianastraat vast te stellen.
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Ruimte
19.065649/Ru
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Betreft: Intentieovereenkomst ‘herontwikkeling
winkelpassage De Terp’
B. en W. besluiten:
De intentieovereenkomst ‘herontwikkeling winkelpassage De Terp’ aan te gaan.
De burgemeester besluit:
Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet aan de
domeinmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen op te
dragen de intentieovereenkomst te ondertekenen.

SB

06

Stadsbeheer
20.051909/SB

Betreft: Brief aan ombudsman over klacht vergoeding
rioleringsonderzoek
B. en W. besluiten:
De brief aan de nationale ombudsman betreffende
onderzoek naar klacht vast te stellen en te
verzenden.

Ru

07

Ruimte
20.053706/Ru

Betreft: Verzoek notariskantoor Lexence namens
eigenaar percelen bouwplan Churchilltower om
kettingbedingen uit notariële akte van 28 januari 1969
niet te hoeven opleggen aan rechtsopvolgers.
B. en W. besluiten:
Dat de verbintenissen zoals genoemd in artikel 12
van akte hyp 4deel 69803 nr. 196 d.d. 30 december
2016 en die geel zijn gemarkeerd, niet door de
huidige eigenaren van de percelen kadastraal
bekend gemeente Rijswijk sectie C, nummers 2831,
2845, 2867 en 2868, als kettingbeding hoeven te
worden opgelegd aan de opvolgende eigenaren.

PB RB

08

Programmabureau
RijswijkBuiten
20.052182/RB

Betreft: juridisch advies inzake bouwexploitatieovereenkomst (1999) Rijswijk<> Synchroon, destijds
Hopman
B. en W. besluiten:
1. Kennis te nemen van het juridisch advies
inzake bouwexploitatieovereenkomst (1999)
Rijswijk<>Synchroon, destijds Hopman (corsa
nr 20.052226).
2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan
de raad te doen toekomen.
3. Op grond van artikel 55 lid 2 Gemeentewet jo.
artikel 10 lid 2 sub b en g Wob geheimhouding
op te leggen ten aanzien van bijgaande
toelichting op dit collegevoorstel (corsa nr
20.053510).
4. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo.
artikel 10 lid 2 sub b en g Wob geheimhouding
op te leggen ten aanzien van het advies inzake
bouwexploitatieovereenkomst (1999) Rijswijk<>
Synchroon, destijds Hopman (corsa nr
20.052226).
5. De raad te verzoeken de geheimhouding van
het juridisch advies (corsa nr 20.052226) tijdens
zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

20.057736

22-7-2020 14:34:24

Pagina 3 van 5

SB

09

vastgesteld

Besluitenlijst

20.057736

07 JULI 2020

Stadsbeheer
20.053872/SB
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Betreft: p Intentieovereenkomst samenwerking Stedin,
Dunea en Gemeente Rijswijk
B. en W. besluiten:
De intentieovereenkomst voor verdergaande
samenwerking tussen Gemeente Rijswijk, Stedin
Netbeheer B.V. en Dunea N.V vast te stellen.
De burgemeester besluit:
Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet aan de
wethouder Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer op te
dragen de Intentieovereenkomst voor verdergaande samenwerking tussen Gemeente Rijswijk,
Stedin Netbeheer B.V. en Dunea N.V. te
ondertekenen.

Ru

10

Ruimte
20.054763/Ru

Betreft: Subsidieaanvraag In de Bogaard
B. en W. besluiten:
De brief aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren,
betreffende de subsidieaanvraag voor het project In
de Bogaard in het kader van de Woningbouwimpuls
vast te stellen en te verzenden en een afschrift aan
de raad te doen toekomen.

Ru

11

Ruimte
20.055584/Ru

Betreft: Brief naar bewoners woonwagencentrum De
Strijp
B. en W. besluiten:
De brief aan de bewoners van woonwagencentrum
De Strijp betreffende de stand van zaken van de
mogelijke overdracht en vernieuwing van het
woonwagencentrum vast te stellen en te
verzenden.

B&BB

12

Bestuursadvisering &
Bestuurlijke Besluitvorming
20.056065/B&BB

Betreft: Vaststellen raadsinformatiebrief maatregelen
omtrent coronavirus
B. en W. besluiten:
De raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de
raad te doen toekomen.

S&C

13

Sport & Cultuur
20.057504/S&C

Betreft: Besluiten rondom komst ADO naar Sportpark
Prinses Irene
B. en W. besluiten:
1. Medewerking te verlenen de verlenging van het
zelfstandig recht van opstal voor een clubgebouw met kleedlokalen op een perceel grond
aan de Schaapweg te Rijswijk voor de duur
van twee jaar;
2. Aan de rechthebbende op het opstalrecht, de
Stichting Beheer en Exploitatie Sportfaciliteiten
Rijswijk toestemming te verlenen voor de duur
van 2 jaar, ingaande op 1 juli 2020, de opstallen
geheel of gedeeltelijk te verhuren of in gebruik
te geven aan de Betaal Voetbal Organisatie
ADO;
3. De domeinmanager Ruimtelijk Ontwikkelingen
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mandaat te verlenen voor het nemen van de
besluiten die voor de verlenging van het
opstalrecht noodzakelijk zijn.
De omgevingsvergunning nadat deze is
ingediend ambtshalve zo spoedig mogelijk af te
handelen onder voorwaarde dat er een
overeenkomst voor de huur van de gronden is
gesloten.
Opdracht om een huurovereenkomst te sluiten
met STIP voor het gebruik van de gronden
De domeinmanager Ruimtelijk Ontwikkelingen
mandaat te verlenen voor het nemen van de
besluiten die voor het aangaan van de huurovereenkomst noodzakelijk zijn.
De intentie uit te spreken een verkeersbesluit te
nemen ten gunste van het parkeren voor ADO
Den Haag.
Opdracht te geven tot de plaatsing van hekken
en de kosten van deze en andere investeringen
te verrekenen met de minderkosten op
onderhoud van de velden.

GS

14

Gemeentesecretaris
20.056086

Betreft: vaststelling besluitenlijst d.d. 30 juni 2020, no.
27
B. en W. besluiten:
De besluitenlijst d.d. 30 juni 2020, no. 27 vast te
stellen.

GS

15

Gemeentesecretaris
20.057994

Betreft: vaststelling administratieve besluitenlijst d.d. 02
juli 2020, no. 27A
B. en W. besluiten:
De administratieve besluitenlijst d.d. 02 juli 2020,
no. 27A vast te stellen.
Vastgesteld met 15 volgnummer(s) in de vergadering
van B&W d.d. 14 juli 2020
w.g. M.J. Bezuijen, burgemeester

w.g. P.M. Schuit, secretaris
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