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Inleiding

Voor u ligt ons coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. 
Het betreft een akkoord op hoofdlijnen, waarin we onze 
ambities hebben benoemd. De komende weken werken 
we onze ambities verder uit in een collegewerkprogramma. 
Dat doen we samen met de stad. Naast de gemeenteraad 
betrekken we zoveel mogelijk inwoners, organisaties en 
bedrijven bij onze plannen. Dit traject markeert het begin 
van een nieuwe bestuursperiode, waarbij participatie 
steeds het uitgangspunt is. 

‘Rijswijk maken we samen!’ is ons motto.  

‘Verbindend, duurzaam en verantwoord’ onze pijlers.
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Verbindend
Rijswijk maken we samen. Dit klinkt misschien als een cliché, maar 
voor ons is het menens. We zijn een open gemeente. Iedereen is 
uitgenodigd om mee te doen. Om onze ambities verder uit te werken en te 
verwezenlijken vormen we allianties. We betrekken continu onze inwoners, 
organisaties, verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers, ondernemers, 
bedrijven, andere overheden en regionale partners. Ieders bijdrage is 
belangrijk voor de stad. We gaan aan de slag! We schrijven geen dikke 
nota’s vanuit het stadhuis en gieten onze besluiten niet in beton voordat 
de samenleving reageert. In plaats daarvan stellen we bij ieder onderwerp 
slechts de kaders vast, zodat het speelveld duidelijk is. De samenleving 
betrekken we bij het verder opstellen van plannen. Het is onze rol om 
hierbij het belang van de totale stad in het oog te houden. 

We stimuleren ook dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Eigen 
initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we zo goed mogelijk, 
onder meer via ‘Stadskracht’. Om zo goed mogelijk te faciliteren zorgen 
we dat de gemeentelijke dienstverlening uitstekend is. De gemeentelijke 
organisatie maakt hiervoor een kwaliteitsslag. De gemeenteraad betrekken 
we aan de voorkant bij het opstellen van de kaders en het bepalen van de 
strategie. En we nemen samen verantwoordelijkheid. 

De komende periode tillen we participatie naar een hoger plan. We bouwen 
voort op basis van goede ervaringen en leren van minder succesvolle 
trajecten. We experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, 
waarbij belanghebbenden taken van de gemeente kunnen overnemen als 
zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het 
wiel uitvinden mag ook buiten Rijswijk gebeuren. We kijken naar beproefde 
methodes elders in het land. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking via 
dialooggroepen, burgerinitiatieven als G1000 en participatie-instrumenten 
als Right to Challenge. 

Binnen ons college werken we met een portefeuilleverdeling, maar we 
kijken zo veel mogelijk over onze portefeuilles heen. Integraal werken en 
‘ontschotting’ zijn belangrijke uitgangspunten. In onze keuzes zoeken we 
verbinding met de Stadsvisie Rijswijk 2030. We bouwen hierop voort en 
plaatsen onze keuzes in het perspectief van deze visie. Zowel het college 
als de gemeenteraad en ambtelijke organisatie vervullen een rol die steeds 
is afgestemd op iedere situatie. Dit betekent dat we flexibel zijn. 
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 Duurzaam
Duurzaamheid is een belangrijke pijler onder ons 

coalitieakkoord. Met inwoners, bedrijven en andere overheden 
als omliggende gemeenten, de provincie en waterschappen verkennen we 
waar kansen liggen op het gebied van sociale duurzaamheid, ecologie, 
energiebesparing, klimaatadaptatie en een circulaire economie.  
Gezamenlijk kunnen we stappen vooruit zetten. Hierin werken we samen 
met onderwijs, wetenschap, kennisinstituten en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. 

We hebben grote ambities, bijvoorbeeld als het gaat om de verbetering 
van onze leefomgeving. We beschermen de gezondheid en veiligheid 
van inwoners en dragen bij aan het behoud van een leefbare aarde. 
Ons doel is om in 2030 te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

De Rijswijkse economie ontwikkelen we op een duurzame manier. Een 
bloeiende en innovatieve economie is belangrijk, want dit zorgt voor werk 
en is daarmee het antwoord op werkloosheid: meer werkgelegenheid 
betekent meer kansen voor mensen die willen werken, maar nu moeilijk 
aan het werk komen. We zijn er voor alle bedrijven en waar mogelijk leggen 
we de link met klimaatverbetering. De lokale en regionale economie kan 

bijdragen door te investeren in energiebesparing en het opwekken van 
schone energie. Onze inzet is gericht op een energieneutrale gemeente in 
2040. 

We stimuleren ‘circulair ondernemen’, waarbij grondstoffen hun waarde 
behouden en kringlopen zo kort mogelijk zijn. We benutten de kansen van 
schone technologie voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. We werken toe 
naar een circulaire economie in 2050.

We zorgen dat onze duurzaamheidsgedachte en –ambities verweven zijn 
met alle beleidsinitiatieven. Dit college kiest ervoor om duurzaamheid door 
alle portefeuilles ‘heen te rijgen’, in plaats van het in één portefeuille te 
beleggen. Zo zorgen we voor verbinding als het om duurzaamheid gaat. 
Als overheid geven we ook het goede voorbeeld bij alles wat we doen, 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inkoop.
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Verantwoord
We besturen de stad op een verantwoorde manier, waarbij we werken 
op basis van gelijkwaardige relaties, in plaats van hiërarchische 
verhoudingen. Dit betekent dat we duidelijk communiceren met wie we 
samenwerken en voor wie we het doen. We informeren altijd helder en 
tijdig over onze voornemens en over de mogelijkheden voor samenwerking. 
Ook informeren we betrokkenen doorlopend tijdens projecten en 
beleidsprocessen. En achteraf laten we altijd zien welke resultaten zijn 
behaald en welk effect ieders inbreng heeft gehad. 

Voor het realiseren van onze ambities is een sterke ambtelijke organisatie 
essentieel. We investeren in een kwaliteitsslag van de ambtelijke 
organisatie. Samen met de medewerkers werken we aan deskundigheid en 
een empathische, meedenkende en oplossingsgerichte cultuur.

Door de raad en de samenleving continu in een vroeg stadium te betrekken 
en mee te laten beslissen creëren we draagvlak voor ons beleid en voor 
onze keuzes. Onze op participatie gerichte werkwijze zorgt naast draagvlak 
ook voor vertrouwen. En vertrouwen zorgt voor stabiliteit. Een open en 
transparante stijl van besturen is hierbij belangrijk. 

Verantwoord besturen doen we ook als het om het toepassen van wetten 
en regels gaat. We doen dat op een rechtvaardige manier. We denken 
flexibel mee. Als we afspraken maken houden we ons eraan en we 
handhaven er ook op. En als we fouten maken geven we dit toe. Dit zorgt 
voor geloofwaardig beleid en voor een bestuursstijl die naast open en 
transparant, ook consequent en stabiel is.

We voeren onze financiële huishouding op een verantwoorde manier. 
Hier hoort een gedegen kasboek bij: we geven niet meer geld uit dan er 
binnenkomt. We zorgen onder meer voor financiële buffers om tegenvallers 
op te vangen en zorgen dat het niveau van het weerstandsvermogen 
uitstekend is. Structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten. 
En we zijn transparant over onze financiële positie: we informeren de 
gemeenteraad en de samenleving frequent. 

We realiseren ons dat onze ambities tijd, geld en inzet kosten. Daarom 
werken we prioriteiten verder uit in het collegewerkprogramma.

Rijswijk, 25 april 2018



GroenLinks Rijswijk

Marieke Alberts    Marloes Borsboom-Turabaz

VVD Rijswijk

Coen Sleddering    Jorke van der Pol
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De ondergetekenden verklaren voorstellen van het college die uit dit akkoord volgen in 
principe te steunen en een open werkwijze te hanteren die individuele fracties de vrijheid 
geeft overige voorstellen te beoordelen op basis van hun eigen politieke en inhoudelijke 
afweging.

D66 Rijswijk

Constantijn Dolmans    Armand van de Laar

Wij. Rijswijk

Björn Lugthart     Marja Pelzer-Vooijs
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Onze ambities
‘Verbindend, duurzaam en verantwoord’ is de manier waarop wij werken. 
De komende vier jaar willen we veel in gang zetten en bereiken, samen 
met de stad. Participatie voert de boventoon, tegen een achtergrond van 
uitstekende gemeentelijke dienstverlening en solide financieel beleid. 
Onze ambities hebben we hieronder beschreven, geclusterd per domein 
(ruimtelijke, sociaal en maatschappelijk).

Ruimtelijke ambities 

Leefbaarheid
 » We grijpen de nieuwe Omgevingswet aan om onze leefomgeving 

te verbeteren. Lucht, water en bodem moeten schoon zijn. De 
bedoeling van de nieuwe Omgevingswet om de stad meer integraal 
te ontwikkelen pakken we op. We houden hierbij scherp in zicht dat 
we minder bureaucratie en minder regels willen.

 » Er komt ruimte om te bouwen, zowel door inbreiding als door 
herstructurering, bijvoorbeeld op de Pasgeld-locatie. De 
omgevingskwaliteit is hierbij ons uitgangspunt. 

 » Bij de ontwikkeling van landschapskwaliteit maken we werk van 
klimaatbestendigheid en een rijke natuur.

 » De Omgevingswet grijpen we aan om ruimte te geven aan de markt 
en we faciliteren en betrekken ondernemers zoveel mogelijk. 

 » In de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet experimenteren 
we alvast. Dat doen we door middel van de pilot Stadsas.

 » We werken aan een openbare ruimte die uitnodigt tot lopen, 
fietsen, buitenspelen en ontmoeten; aan wijken waar plaats is voor 
iedereen; voor jong en oud, rijk en arm, starters, mensen met een 
zorgvraag, statushouders, voor gemeenschappelijk wonen.

 » We maken een kwaliteitsslag in de buitenruimte. Achterstanden 
werken we weg. De basis is op orde als het om zaken als 
infrastructuur, riolering, openbare verlichting en groenonderhoud 
gaat.

 » Grote gebieden als de Landgoederenzone, het Wilhelminapark, de 
Plaspoelpolder en In de Bogaard zien we in verbinding met de stad 
en regio, in plaats van ze te benaderen als zelfstandige eenheid. 
De Plaspoelpolder en In de Bogaard krijgen meer betekenis voor 
heel Rijswijk, zodat het groen, de winkels en bedrijvigheid meer 
voelbaar aanwezig zijn. Onze verstedelijkingsopgave vullen we in 
buiten stadsparken en de Landgoederenzone.

 » In 2030 voldoen we aan de luchtkwaliteitsnormen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. In 2040 is Rijswijk energieneutraal. 
En we werken toe naar een circulaire economie in 2050. We stellen 
de kaders en werken onze doelen samen met de stad 
verder uit.

 » We passen innovatieve technieken toe 
om de leefbaarheid te verbeteren. De 
sensoren in de Wijk Vrijenban die lucht- 
en geluidskwaliteit meten (als 
onderdeel van het nationaal 
programma Smart City Living 
Lab) zijn hiervan een goed 
voorbeeld. 
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 » We stimuleren dat kringloopbedrijven, weggeefwinkels 
en repaircafe’s samen werken met de milieustraat van de 
afvalverwerker en zich ontwikkelen tot circulaire ambachtscentra. 
Niet alleen voor de duurzaamheid, maar ook omdat deze centra 
goede kansen voor de werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden 
bieden.

 » Afval is in Rijswijk een grondstof. Met betrekking tot afvalinzameling 
streven we naar de landelijke afvalscheidingsnorm. Om deze norm 
te halen bieden we ruimte om samen met inwoners tot creatieve 
oplossingen te komen. We onderzoeken of en wanneer nascheiding 
goedkoper en beter voor het milieu is dan voorscheiding alleen. 
Daarbij verliezen we de economische aspecten niet uit het oog.

 » We zetten de ingezette lijn door met betrekking tot de governance 
van Avalex. De dienstverlening van Avalex moet op orde zijn.  
We houden echter de ruimte open om te experimenteren met 
andere partijen.

 » We maken een zwerfafvalplan. We zetten in op preventie en 
bestrijden vervuiling van de openbare ruimte door te handhaven op 
zwerfvuil en illegale afvaldump.

Wonen
 » De groei van Rijswijk zet de komende jaren door. De 

huisvestingsopgave is groot. Om aan deze opgave te voldoen zijn 
alle partijen aan zet, van gemeente en projectontwikkelaars tot de 
woningcorporaties. Met die corporaties maken we afspraken over 
noodzakelijke investeringen, verduurzaming en leefbaarheid. 

 » Wij bouwen naar behoefte. Ons doel is om te zorgen voor 
voldoende woningen, in gemêleerde wijken en met een 
evenwichtige sociale opbouw.

 » Vooral in het middensegment bouwen we bij.

 » Als het om de huisvesting van statushouders gaat vervullen we 
onze wettelijke taakstelling vanuit het Rijk. We kijken niet alleen 
naar de sociale woningvoorraad om statushouders te huisvesten, 
maar ook naar andere mogelijkheden.

 » Over het asielzoekerscentrum houden we ons aan de eerder 
gemaakte afspraken met het COA.
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Mobiliteit
 » Een groeiende stad trekt mensen en goederen aan. En dus verkeer 

en vervoer. Mobiliteit omvat meer dan alleen een uitstekende 
bereikbaarheid te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of de 
auto. Voor het goed organiseren van mobiliteit is de ruimtelijke 
kwaliteit van groot belang, passend bij de stedenbouwkundige 
ruimte en randvoorwaarden van onder meer leefbaarheid, geluid en 
luchtkwaliteit. 

 » We willen dat Rijswijk uitstekend bereikbaar is. Om deze ambitie 
te realiseren zijn we ons bewust dat we niet alleen binnen onze 
eigen stadsgrenzen moeten kijken, maar ook daarbuiten. Rijswijk is 
gebaat bij hoogwaardige vervoersnetwerken die tot ver in de regio 
reiken.

 » In de metropoolregio maken we ons hard voor de realisatie van 
een goede openbaar vervoersverbinding met RijswijkBuiten en 
het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. En een lightrailverbinding 
met Rotterdam The Hague Airport, met minimaal één haltestop in 
Rijswijk.

 » We stimuleren en faciliteren innovatieve mobiliteit en elektrisch 
vervoer.  

 » Binnen Rijswijk zorgen we voor een fijnmazig OV-netwerk       
     dat aansluit bij de vraag in de stad. Afhankelijk van de  
     vervoersstromen zetten wij grootschalig of kleinschalig 

vervoer in, bijvoorbeeld met shuttles die wijken als 
Pasgeld, Vrijenban en RijswijkBuiten goed ontsluiten. 
Hiermee geven we invulling aan ‘smart mobility’.

 » Om de parkeerdruk te reguleren zijn we voorstander van fiscaal 
parkeren. We gaan op het fiscaal parkeren effectief handhaven, 
zodat het draagvlak behouden blijft. 

 » Het in de vorige periode ingevoerde parkeerbeleid evalueren we. 
Onderdeel van die evaluatie is om het systeem te vereenvoudigen 
en uniformeren, met  aandacht voor reductietarieven in 
winkelgebieden. 

 » Samen met belanghebbenden herzien we de huidige 
parkeernormen, uit oogpunt van mobiliteit, verkeersveiligheid, 
leefbaarheid en duurzaamheid. Bij deze herziening houden 
we rekening met de lokale omstandigheden en specifieke 
karakteristieken van ruimtelijke ontwikkelingen.

 » Voor ‘Oud-Rijswijk’ stellen we in overleg met alle betrokkenen 
in het gebied een integraal plan op om de aantrekkingskracht te 
versterken en de verkeerscirculatie te verbeteren, bijvoorbeeld door 
het autoluw maken, in combinatie met het inrichten van alternatieve 
parkeerfaciliteiten.

 » Om de leefbaarheid van onze inwoners, de bereikbaarheid van 
Rijswijk en de doorstroming naar Den Haag te bevorderen, willen 
we een oplossing vinden voor de Prinses Beatrixlaan. We werken 
hiervoor twee scenario’s uit: ondertunneling (geen open tunnelbak) 
of het verkeer naar en van Den Haag omleiden om Rijswijk heen.

 » We zijn tegen verbreding van de Vliet (Rijn-Schiekanaal).
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Groen
 » We realiseren ecologische groenbeheerplannen voor heel Rijswijk, 

waarbij biodiversiteit met betrekking tot flora en fauna een belangrijk 
thema is.

 » De groenvisies die al zijn gemaakt voor de Landgoederenzone en 
het Wilhelminapark voeren we uit. 

 » We zetten verder in op klimaatadaptie onder inwoners, onder meer 
via het project ‘Steenbreek’.

 » We gaan verder met de uitvoering van het beleid van de ‘juiste 
boom op de juiste plek’.

 » Bij ‘groen’ hoort ook aandacht voor ‘blauw’. Vanwege de 
klimaatverandering zorgen we voor voldoende waterberging in 
Rijswijk. Daarnaast realiseren we natuurvriendelijke oevers en meer 
recreatieve voorzieningen aan het water. 

Sociale ambities

Sociaal Domein
 » We hebben oog voor de kwetsbaren in onze samenleving. De 

toegang tot zorg en informatie is helder en dichtbij. We gaan uit van 
de eigen kracht van onze inwoners. We stimuleren inwoners om 
een sociaal netwerk te creëren. Tegelijkertijd is zorg beschikbaar 
voor iedereen die het echt nodig heeft. 

 » Voor kinderen in kwetsbare situatie hebben we altijd aandacht. We 
geven kinderen ook een stem.

 » We stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om 
weer aan het werk te gaan. We kijken naar wat mensen kunnen en 
wat hun kwaliteiten zijn, om ze zo goed mogelijk aan het werk te 
helpen. Hierbij hanteren we als uitgangspunt dat werk altijd moet 
lonen. Mensen die wel kunnen, maar niet willen pakken we aan.

 » De toename van leefstijlziekten en chronische aandoeningen 
maakt dat een andere kijk op gezondheid en zorg nodig is, waarbij 
voorkomen beter is dan genezen. Investeren in preventie voorkomt 
(hogere) zorgkosten en zorgt voor gezondere inwoners die een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

 » We ondersteunen de Inloop-GGZ.

 » We werken de visie op armoedebestrijding verder uit, met extra 
aandacht voor preventie en ‘vroeg-signalering’, in samenwerking 
met onze maatschappelijke partners.

 » In Rijswijk investeren we verder in initiatieven die vorm geven aan 
innovatie en ontschotting in het sociale- en welzijnsdomein.
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Sport
 » We stimuleren voldoende beweging, gezond eten, niet roken en 

een matiger gebruik van alcohol. Het zijn essentiële onderdelen 
van een actieve, gezonde leefstijl. We zetten in op een nauwe 
samenwerking tussen volksgezondheid, zorg, welzijn, onderwijs & 
cultuur en sport & bewegen om mensen naar gezonder gedrag te 
begeleiden.

 » We zorgen dat het sport- en beweegaanbod er voor iedereen is.

 » We werken de sportnota verder uit en formuleren samen met onder 
andere de Sportraad en verenigingen onze sociale ambities.

 » We koppelen sport en welzijn aan elkaar. We stimuleren dat 
sportclubs een maatschappelijke functie vervullen en dat sportclubs 
elkaar helpen. 

Maatschappelijke ambities

Economie en werk
 » We leggen de link met twee problemen in de maatschappij: 

werkloosheid aan de ene kant en klimaatverandering aan de 
andere kant. De lokale en regionale economie kan bijdragen aan 
klimaatverbetering door in te zetten op bedrijven die bijdragen aan 
innovatie, productie of installatie van duurzame energie en/of die 
circulair ondernemen. Dit kunnen bestaande bedrijven zijn die hun 
businessmodel aanpassen en nieuwe bedrijven die ontstaan of zich 
vestigen in Rijswijk.

 » Iedereen die wil werken moet kunnen werken. Om meer mensen in 
staat te stellen om een baan te vinden moet er meer werk komen. 
Het aantrekken en laten starten van bedrijven en organisaties is 
de basis voor activiteiten die dat faciliteren. We zetten in op de 
volgende speerpunten: 

 - Duurzame revitalisering van de Plaspoelpolder (onder meer de 
Shell-locatie), in samenwerking met de huidige ondernemers en 
belanghebbenden. Hierbij gaat het ook om de positionering  in 
de metropoolregio en het aantrekkelijk maken van het gebied 
voor werknemers om er te verblijven.

 - Revitalisering van winkelcentrum In de Bogaard, in 
samenwerking met belanghebbenden als ondernemers, 
projectontwikkelaars en winkelend publiek. 

 - Citymarketing, inclusief de verdere profilering van Rijswijk als 
groene, bereikbare stad en stad van toegepaste innovatie. 
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 - Goed accountmanagement en business-development voor het 
ondersteunen van bedrijven die zich willen vestigen, inclusief de 
toegankelijkheid vergroten naar een regionaal ‘ecosysteem’ voor 
start-ups en scale-ups. 

 - We maken beleid dat erop is gericht om voldoende ruimte te 
creëren voor maakindustrie. 

 - Bewaken van de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven: 
we streven naar het minimaal gelijk houden van het aantal 
bedrijfsruimtes in Rijswijk. 

 - Steun aan bedrijven die in Rijswijk ontstaan of naar Rijswijk 
willen komen. Dit bevordert de duurzaamheid en de economie. 
Dit doen we door uitstekende dienstverlening, zonder 
bureaucratie. We denken mee met de uitdagingen van de 
ondernemer en kijken ook naar wie welke verantwoordelijkheden 
heeft. 

Welzijn
 » Op het gebied van welzijn werken we intensief samen met alle 

partners. We benaderen de verschillende welzijnsopgaven op een 
nieuwe, moderne manier. Aanbodgericht maakt plaats voor vraag-
gestuurd. Bij het formuleren van maatschappelijke doelen stellen 
we de vraag centraal welke behoeften er zijn. Vanuit dit vertrekpunt 
stellen we meerjarenconvenanten op met onze partners, gericht op 
bredere, duurzame samenwerking.

 » Samen met onze partners bestrijden we eenzaamheid.

 » We verstrekken subsidies voortaan op een nieuwe manier. We 
kijken niet alleen naar de resultaatverplichting, maar bepalen per 
product of een inspanningsverplichting meer op zijn plaats is. 
Neem bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen om eenzaamheid te 
bestrijden. Het resultaat is dan vaak onmogelijk definieerbaar, terwijl 
we de inspanning om een activiteit te organiseren zeer waarderen. 
Bij het verstrekken van subsidies maken we aan de voorkant 
afspraken over het beoogde effect.
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Veiligheid
 » Het aantal wijkagenten blijft minimaal op de norm. De expertise van 

wijkagenten neemt toe, maar zij voeren geen werkzaamheden uit 
die niet bij hen thuishoren.

 » We hebben aandacht voor verkeersveiligheid door inrichting van 
de openbare ruimte en handhaving onder meer op snelheid op de 
Prinses Beatrixlaan. 

 » De maatschappelijke ontwikkeling dat ouderen en kwetsbaren 
langer thuis blijven wonen, vraagt specifieke aandacht. Het heeft 
gevolgen voor hoe we de stad inrichten. We zetten ook in op 
behoud van maatschappelijke participatie van deze doelgroep. 
Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid komt daar specifiek 
het element weerbaarheid bij. Het stimuleren van weerbaarheid 
vergroot de veiligheid in de leefomgeving, thuis en de digitale 
wereld. We stimuleren dat maatschappelijke partners hier aanbod 
op ontwikkelen.

 » Buurtpreventieteams zijn een goede vorm van participatie en 
ze zorgen voor verbinding met de buurt. We ondersteunen (de 
ontwikkeling van) deze teams. Daarnaast omarmen we Whatsapp-
groepen. 

 » We gaan door met het Politie-Parnassiaproject.

 » We stimuleren samenwerking tussen de gemeente en partners 
in het veld, bij de bestrijding van onder meer cybercrime en 
ondermijnende criminaliteit.

 » De aanwezigheid van handhavers in het openbaar gebied is 
belangrijk voor de veiligheidsbeleving en voor de verbinding met 
inwoners en ondernemers. We breiden het team van inspecteurs 
openbaar gebied verder uit.

Onderwijs en Cultuur
 » Onderwijs is erop gericht dat mensen op de juiste plek terecht 

komen en er kansengelijkheid is in de Rijswijkse samenleving, 
zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

 » We blijven laaggeletterdheid bestrijden.

 » We zetten vol in dat iedere jongere een startkwalificatie heeft.

 » De ontwikkeling van integrale kindcentra/brede school in 
elke wijk zetten we door. We zorgen voor een buitenschools 
activiteitenprogramma. Ook zorgen we voor gezonde en sportieve 
activiteiten en aansluiting bij natuur, techniek en milieu.

 » We zien de noodzaak om nieuwe scholen te bouwen onder ogen, 
vanwege de groei van het aantal kinderen in Rijswijk, bijvoorbeeld 
in Te Werve. Nieuwbouw moet wel klimaatneutraal en veilig zijn en 
een gezond (leer)klimaat garanderen. Dit geldt ook bij renovatie.

 » We streven naar één aanmeldleeftijd voor het primair onderwijs en 
een eerlijke en transparante wijze van aanmelden voor alle scholen.

 » We stimuleren het onderwijs, bedrijven en organisaties om 
opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de latere 
arbeidsmarkt, met name bij praktijkgericht 
onderwijs. Ook werken we mee aan een goed 
imago van praktijkgericht onderwijs. Vanwege de 
energietransitie kijken we daarbij vooral 
naar technisch onderwijs. 
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 » We ondersteunen kunst- en cultuureducatie op school. Ook 
buitenschools moet het toegankelijk zijn voor alle kinderen en 
jongeren.

 » We erkennen dat kunst en cultuur bijdragen aan het welbevinden 
van onze inwoners en de economische groei van de stad. Om 
kunst en cultuur te stimuleren zoeken we samenwerking met 
ondernemers en het bedrijfsleven.

 » We stimuleren cultuur in de wijken, om te zorgen dat (amateur-)
kunstenaars zich met laagdrempelige mogelijkheden kunnen tonen 
aan een breed publiek. 

 » De Rijswijkse Cultuurvisie is belangrijk om het profiel van de stad 
uit te dragen en het Rijswijkse erfgoed te bewaken en zichtbaar te 
maken. We werken deze visie verder uit.

Huis van de Stad
 » We gaan verder met het traject 

zoals in de vorige raadsperiode is 
vastgesteld.
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Financiële kaders

Begroting
 » We bouwen voort aan een controleerbare begroting met inzicht in 

vrij besteedbare middelen en gebonden middelen.

 » We maken wel een egalisatiereserve voor groen, onder meer 
gevoed door extern geld.

 » We houden de begroting structureel in evenwicht met voldoende 
risicoreserves. Structurele uitgaven dekken we met structurele 
inkomsten.

 » Nieuwe uitgaven en bezuinigingen wegen we integraal af bij 
de begrotingsbehandeling en op hoofdlijnen bij voorjaarsnota 
(kaderdebat).

 » Tekorten compenseren we in eerste instantie binnen een 
beleidsprogramma. Meevallers laten we in eerste instantie 
terugvloeien naar de algemene middelen zodat een integrale 
afweging mogelijk is.

 » We leggen geen generieke taakstellingen op, maar geven 
taakstellende bezuinigingen in opdracht aan een 
beleidsprogramma.

 » Met betrekking tot de Eneco-aandelen  
           voeren we de opdracht uit die er ligt uit de  
           vorige raadsperiode: wij maken ons 

hard voor de duurzame missie en de 
werkgelegenheid.

Investeringen
 » We stellen een duurzaam investeringsprogramma op met een 

investeringsbegroting voor de komende vijftien jaar, waarbij we 
rekening houden met al bestemde investeringsleningen.

 » Als investeringen niet door gaan laten we de bestemde gelden 
terugvloeien naar de algemene middelen. Op die manier is een 
integrale afweging mogelijk.

Belastingen
 » We behouden heffingen en leges voor diensten waar langjarige 

investeringen voor nodig zijn.

 » De onroerendzaakbelasting passen we jaarlijks aan, op basis 
van de inflatie, tenzij de kostenstijging op gemeentelijke diensten 
meevalt.

 » We verhogen de onroerendzaakbelasting alleen als laatste middel, 
als dit noodzakelijk is voor de financiering van onvoorziene tekorten 
bijvoorbeeld bij de decentralisatie-uitkeringen in het sociaal domein 
of op de grondexploitatie.

 » Bij zakelijk onroerend goed blijven we de onroerendzaakbelasting 
heffen bij de eigenaar.

 » We blijven streven naar een lastendruk onder het gemiddelde in de 
regio Haaglanden.

Subsidies, garanties en leningen
 » Subsidies verstrekken we alleen als het doel vooraf helder is en de 

prestatie op samenwerking en innovatie is verantwoord.

Gemeente Rijswijk

Begroting 2018 

Kijk voor meer informatie op www.rijswijk.nl/begroting

● Meer ‘Nul op de Meter’-huizen en VVE’s

begeleiden bij minder energieverbruik

● Nieuwe brede school in Rembrandt-

kwartier duurzaam bouwen

● Verbeteren van luchtkwaliteit

● Stimuleren elektrisch rijden

● Meer groen en minder steen in de 

openbare ruimte

● Uitvoeren dierenwelzijnsbeleid

● Extra inzet op integrale acquisitie- 

en accountmanagement bedrijven

● Start met herinrichting Bogaardplein

● Oplevering omgebouwde kantoren 

Plaspoelpolder tot woningen

● Verfraaiing en vergroening entree 

Plaspoelpolder

● Inzetten van digitale infoborden 

bij toegangswegen Rijswijk

Economie

Duurzaamheid

● Aanleg fietsstraten en opknappen 

fietspaden op Delftweg, Churchilllaan, 

Gen.Spoorlaan en Prinses Beatrixlaan

● Werken aan een verkeersveilige 

schoolomgeving, samen met ouders 

en kinderen

● Investeren in fietsparkeerplaatsen bij 

het station en in Oud-Rijswijk

● Toepassen van innovatieve technieken 

in wijk Vrijenban op gebied van 

leefomgeving, verkeer en milieu

Verkeer en vervoer

● Verruimen openingstijden publieks-

balies en verbeteren bereikbaarheid 

● Reisdocumenten thuisbezorgen 

● Meer producten en diensten digitaal 

aanbieden via website

● Buurtonderzoek veiligheidsbeleving 

● Beleid maken om verzamelwoede/

woningbevuiling te voorkomen

● Aanpakken van georganiseerde en 

ondermijnende criminaliteit 

● Campagne over cybersecurity en 

digitale criminaliteit

Openbare orde en
veiligheid, kwaliteit

dienstverlening

● Invoeren van het Nieuwe Inzamelen 

in meer wijken (papier, GFT en 

plastic in afvalbak aan huis, rest-

afval in ondergrondse container)

● Extra handhaving op en tegengaan 

van zwerfafval 

● Afronden herinrichting 

Generaal Spoorlaan

● Voorbereiden herinrichting 

Karel Doormanlaan

Openbare ruimte,
reiniging 

● Start tweede brede school in Rijswijk-

Buiten (Parkrijk)

● Raad van jeugdambassadeurs 

adviseert over aanpak armoede

● Sport, techniek, cultuur en natuur:

breder aanbod voor jeugd tot 14 jaar

● Zes uur kinderopvang voor alle peuters

● Voorbereiden bouw sportcomplex

op Burgemeester Elsenlaan

Onderwijs, cultuur 
en sport

Samen met inwoners, organisaties en bedrijven zorgen

we ervoor dat Rijswijk een goed leefbare gemeente is

voor iedereen. Hieraan geven we ieder jaar geld uit, 

dat onder meer binnenkomt uit de belastingen die

u betaalt en inkomsten van de rijksoverheid. 

In de begroting van 2018 staat waaraan

we het komende jaar geld willen uitgeven. 

Hiernaast ziet u de bedragen, 

hieronder wat de belangrijkste 

plannen voor 2018 zijn.

uitgaven:
€ 172.424.000
Rijswijk verwacht 2018 

af te sluiten met een 

positief saldo van € 154.000

inkomsten:
€ 172.578.000

Algemeen Bestuur 
en Organisatie 

€ 5.753.000

Verkeer en Vervoer

€ 8.274.000

Economie en Werken

€ 817.000

Onderwijs

€ 4.536.000 Sport, Cultuur en Recreatie

€ 7.411.000

Wonen en Leven

€ 56.312.000

Sociaal Domein

€ 60.277.000

Algemene dekkingsmiddelen

€ 22.855.000

Openbare Orde en Veiligheid

€ 6.189.000

Inkomsten Rijk:

€ 92.405.000

Lokale heffingen:

€ 27.159.000

Andere inkomsten: 

€ 53.014.000

● Versterken vrijwillige inzet en mantelzorg

● Meer kansen op een baan creëren

voor (oudere) werkzoekenden

● Uitvoeren armoedebeleid met extra 

aandacht voor kinderen

● Bevorderen van een gezonde levensstijl

● Een laagdrempelige, herkenbare en 

integrale toegang tot ondersteuning

Sociaal domein

● Geen inflatiecorrectie op de OZB

● Op één na laagste woonlasten 

Haaglanden

● Geen precarioheffing voor terrassen

● Eerlijkere verdeling rioolheffing 

bedrijven en inwoners

Belastingen
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 » Gesubsidieerde organisaties brengen ten minste jaarlijks een 
inhoudelijk en financieel verslag aan ons uit, met een beoordeling of 
de beoogde doelen zijn bereikt.

 » Met partijen die goed presteren maken we afspraken en bepalen 
we randvoorwaarden voor de toekenning van meerjarige subsidies. 

 » We herzien de subsidieverordeningen vanuit de maatschappelijke 
opgaven. 

 » We zijn terughoudend bij het afgeven van garanties en leningen. 
We zetten leningen en garanties alleen in mits er voldoende 
waarborgen zijn.

Risicomanagement
 » We creëren voldoende financiële buffers om tegenvallers op 

te vangen. Het weerstandsvermogen handhaven we op een 
uitstekend niveau (ratio > 2.0).

 » We optimaliseren de financieringsmethodiek van de schulden van 
de gemeente.

 » We ontwikkelen en onderhouden een robuust risicomanagement.

Grondexploitatie
 » We geven voorkeur aan ontwikkeling van grond door, of in 

samenwerking met (private) partijen, met duidelijke sturing en 
randvoorwaarden.

 » We zijn behoedzaam met het initiëren van nieuwe grondexploitaties 
met als uitgangspunt dat de schuldquote beneden de 130% komt 
en blijft.

 » Eventuele winsten van een grondexploitatie wenden we aan 
voor het aflossen van schulden of het versterken van het 
weerstandsvermogen. Eventuele verliezen van een grondexploitatie 
compenseren we allereerst binnen de betreffende grondexploitatie 
en anders boeken we het af op het weerstandsvermogen.

Informatievoorziening
 » We verzorgen tijdige, volledige en juiste rapportages aan 

de raad, inclusief inzicht in de belangen en risico’s van 
samenwerkingsverbanden.

 » We rapporteren op hoofdlijnen aan de raad over de mate waarin 
subsidies de beoogde doelstellingen behalen op samenwerking 
en innovatie, met specifieke informatie over de grote instellingen. 
Hetzelfde geldt voor het afgeven van garanties en leningen.

 » We informeren de raad tijdig, volledig en juist over (nieuwe) 
risicovolle projecten.
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Uitstekende dienstverlening
 » Samen komen we afspraken na.

 » Iedere inwoner of ondernemer mag van de gemeente uitstekende 
dienstverlening verwachten. Hiervoor voeren we onder meer de 
Nota Publieke Dienstverlening 2017-2020 verder uit.

 » De gemeente verrast inwoners positief met snelle en adequate 
service. Niet de regels staan centraal, maar de bedoeling achter 
een (aan)vraag. Dit betekent maatwerk.

 » De gemeente biedt digitale dienstverlening voor inwoners die 
dat prettig vinden. Persoonlijk contact blijft mogelijk. Daarnaast 
verbeteren we de bereikbaarheid van de gemeente en de 
afhandeling van (aan)vragen. Ook zorgen we dat de gemeente 
inwoners goed op de hoogte houdt van ontwikkelingen en de 
voortgang van aanvragen.

 » De gemeente communiceert helder en tijdig met haar inwoners, 
zowel voor, tijdens als na beleidsprocessen en projecten. 
Onderdeel hiervan is ook dat continu zichtbaar is wat met de 
inbreng vanuit de samenleving is gedaan. De gemeente hanteert 
een eenduidige en duidelijke stijl. 

 » We maken beleid vanuit de leefwereld van inwoners. Om 
te weten wat er leeft gaat de gemeente experimenteren 
met dialooggroepen. 

Iedere Rijswijker kan altijd met een suggestie of idee 
terecht bij de medewerkers van de gemeente; Stadskracht! 
Voor de uitvoering van initiatieven uit de stad 
experimenteren we met wijkbudgetten.

 » Ook voor een uitstekende 
dienstverlening investeren we in een 
sterke ambtelijke organisatie. 
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 » Onze portefeuilleverdeling

Elke wethouder is wijkwethouder voor een aantal wijken.  
Deze verdeling volgt in het collegewerkprogramma.

M. Bezuijen, burgemeester
 » Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving
 » Sociaal Raadsman
 » In- en externe betrekkingen
 » Gemeentearchief (inclusief historisch archief) en Document 

management 
 » Communicatie, Voorlichting en public relations
 » Juridische zaken
 » Coördinatie Regionale samenwerking
 » Integriteit
 » Citymarketing  

M. Borsboom-Turabaz, GroenLinks Rijswijk
 » 1e locoburgemeester
 » Duurzame Stadsontwikkeling
 » Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en 

Wilhelminapark) en milieu
 » Inrichting openbare ruimte
 » Dierenwelzijn
 » Cultuur
 » Projectwethouder 

 ª Implementatie Omgevingswet (1e portefeuillehouder) 
 ª Beatrixlaan (2e portefeuillehouder) 
 ª RijswijkBuiten (1e portefeuillehouder) 
 ª Huis van de Stad (2e Portefeuillehouder)  

B. Lugthart, Wij. Rijswijk
 » 2e locoburgemeester
 » Volksgezondheid
 » Sport (incl maatschappelijk vastgoed)
 » Welzijn

 » Verkeer & Vervoer
 » Dienstverlening (incl P&O)
 » Economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, 

Detailhandel, Startende ondernemers en Toerisme)
 » Projectwethouder 

 ª Huis van de Stad (1e Portefeuillehouder) 
 ª Beatrixlaan (1e portefeuillehouder) 
 ª In de Bogaard (2e portefeuillehouder) 
 ª Uitwerking gebiedsvisie PPP (2e portefeuillehouder)   

J. van der Pol, VVD Rijswijk
 » 3e locoburgemeester
 » Sociaal Domein

 ª Werk & Inkomen
 ª WMO
 ª Armoede
 ª Jeugdzorg

 » Subsidiebeleid en –verordening
 » Financiën (incl. Eneco en deelnemingen)  

A. van der Laar, D66 Rijswijk
 » 4e locoburgemeester
 » Economische bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/

economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, 
Acquisitiebeleid)

 » Grondzaken
 » Stadsbeheer
 » Wonen
 » Onderwijs
 » Projectwethouder 

 ª Uitwerking gebiedsvisie PPP (1e portefeuillehouder) 
 ª In de Bogaard (1e portefeuillehouder) 
 ª Implementatie Omgevingswet (2e portefeuillehouder) 
 ª RijswijkBuiten (2e portefeuillehouder)  


