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Durven denken in een nieuwe koers - investeren 
 
Daar waar versnippering regel schijnt te worden en daar waar het lijkt alsof ieder op 
deelonderwerp voor zichzelf begint, moeten wij, koers houden! 
 
De PvdA ziet drie grote financiële ontwikkelingen: OZB niet verhogen en afvalstoffenverhoging 
niet doorzetten geeft lastenverlichting, de solvabiliteit neemt gestaag af tot 2017, 
RijswijkBuiten blijft evengoed een kans als een risico. 
 
Groen als nieuwe economie moet steviger ingezet worden. Er moet werk gemaakt worden van 
het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. ook voor laagdrempelige arbeid moet 
zorg gedragen worden. 
 
Door te investeren in krachtige wijken wordt ook werkgelegenheid gemaakt. We pleiten voor 
een restaurant Van Harte. 
 
Besparingen en verbeteringen kunnen gevonden worden door anders samen te werken door 
te zorgen voor continuïteit in personele bezetting. SWR, afdelingen Zorg en Welzijn zouden 
daar met Rijswijks Werk Centrum voor kunnen zorgen. 
 
Ouderen: we gaan in Rijswijk tegen de landelijke trend in. Nederland gaat gemiddeld van 19 - 
26% ouderen. Rijswijk stijgt eerst naar 27% maar daalt dan naar 22%. Daarnaast reikt de PvdA 
aan om de leeftijd voor oud van 65 naar 70 jaar op te trekken!  
 
Kunst en cultuur is niet alleen geld en stenen maar het gaat om mensen. Mensen die met 
elkaar verbonden zijn, die samen horen en zich zelf samen kunnen verwerkelijken. Sociale 
infrastructuur laat zich moeilijk vertalen. Toch vraagt de PvdA om voor de schouwburg 3,5 ton 
in vier jaar bij elkaar te zoeken. 
 
Armoede moet bestreden worden. Het geld dat daarvoor door dit kabinet is overgemaakt 
moet aan armoedebestrijding besteed worden. 
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