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Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezing 19 maart 2014  

van de 

Rijswijkse Partij van de Arbeid 
 

 

1. Inleiding 
 
Met dit programma willen we duidelijk maken wat de Rijswijkse Partij van de Arbeid in de komende 
raadsperiode (2014-2018) probeert te bereiken. We  hopen dat de kiezers door op de Partij van de 
Arbeid te stemmen deze plannen zullen steunen.. 
 
De Rijswijkse PvdA is met de steun van het landelijke netwerk en expertise een plaatselijke afdeling 
van de PvdA die vanuit sociaal-democratische waarden en uitgangspunten het lokale en regionale 
beleid van de gemeente Rijswijk wil vormgeven.  
 
We willen de bestaanszekerheid voor iedereen waarborgen. We doen dat door te bevorderen dat 
iedereen die dat kan, werkt. Maar als dat niet mogelijk is, zal de gemeente een passende uitkering 
verstrekken  tegelijk met het bieden van een opstap naar scholing en betaald of onbetaald werk.  
 
Dat kinderen en volwassenen hun talenten en mogelijkheden kunnen ontplooien, vinden we van groot 
belang. Daarom moet de toegang tot scholing, sport en cultuur voor iedereen mogelijk zijn, ook voor 
mensen met een smalle beurs. 
  
We willen de onderlinge betrokkenheid in Rijswijk bevorderen, in wijken en buurten, tussen ouderen 
en jongeren, tussen hogere en lagere inkomens. Daarmee blijft Rijswijk een aangename gemeente 
om in te wonen, ook in de toekomst. 
 
Rijswijk moet een duurzame gemeente worden. Een gezond leefklimaat is niet alleen voor nu maar 
vooral voor de toekomst van groot belang..  
 
Respect voor elkaar, ongeacht huidskleur, cultuur, godsdienst, geaardheid en leeftijd, is voor ons een 
basisvoorwaarde voor de wijze waarop mensen met elkaar om gaan..  
 
We maken ons sterk voor de emancipatie en participatie van groepen mensen die niet - of moeilijk - 
kunnen meedoen met en in de Rijswijkse samenleving.  

 
In Rijswijk zullen de komende jaren enkele belangrijke taken op sociaal terrein door het Rijk aan de  
gemeente worden overgedragen. Omdat de gemeente dichter bij de mensen staat, kan de gemeente 
deze taken goedkoper uitvoeren (vindt het Rijk). Hier ligt een grote uitdaging. De Partij van de Arbeid 
wil mee helpen aan deze enorme veranderingen sturing te geven. Uitgangspunt daarbij is en blijft dat 
de kwaliteit van de zorg voor de mensen die dat nodig hebben, niet in het geding komt. 
 
We zullen ons blijven inzetten voor behoud van kwaliteit van zorg en maatschappelijke 
dienstverlening. 
 
Het verkiezingsprogramma van de Rijswijkse Partij van de Arbeid kent daarom als missie:   
  
 

Ook bij zwaar weer blijft iedereen in Rijswijk binnen boord  
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2. Bestaanszekerheid voor iedereen 
 
De werkloosheid is hoog in de regio Haaglanden ook in Rijswijk. Jongeren maar ook  50+-ers en 
mensen met een beperking, kunnen moeilijk een baan vinden. Het behoud van werkgelegenheid én 
het scheppen van banen heeft daarom een hoge prioriteit.  
 
Mensen voeren zelf de regie over hun leven. En ze moeten dat blijven doen, ook als het tegen zit. 
Maar het kan soms erg tegen zitten. Dan moeten zij kunnen rekenen op een steuntje in de rug vanuit 
de lokale overheid. 
 
Mensen die geen betaald werk hebben of die van hun werk niet rond komen, doen  - in de meeste 
gevallen terecht  - een beroep op de sociale regelingen. 
Om  hun vaardigheden te vergroten en daarmee kans op betaald werk, krijgen zij een aanbod van 
stages, vrijwilligerswerk of scholing.  
 
We gaan ons inzetten voor het behoud van arbeidsplaatsen bij de Dienst Sociale Werkvoorziening, 
speciaal voor hen, die bij andere werkgevers echt geen kans op betaald werk hebben.  
Daarnaast  willen we dat de gemeente initiatieven voor alternatieve werkgelegenheid voor langdurig 
werkzoekenden bevordert. 
 
We vinden het onaanvaardbaar dat er in Rijswijk gezinnen op voedselhulp en schuldhulpverlening zijn 
aangewezen, vooral omdat er dus kinderen in armoede opgroeien die daardoor niet volledig aan onze 
maatschappij kunnen deelnemen..  
 
Dit wil de Rijswijkse PvdA:   
 

1. Er moet een regionaal Plan van Arbeid komen. Dit moet met name gericht zijn op het 
bestrijden van jeugdwerkloosheid, op het behoud van werkgelegenheid voor oudere 
werknemers en op het creëren van goede werkgelegenheid, ook voor minder geschoolde 
werkzoekenden en mensen met beperkingen. 
 

2. We willen dat er projecten worden gestart die alternatief werk aanbieden aan ouderen en 
jongeren die langdurig werkloos zijn of die een beroep moeten doen op de Wajong-regeling. 
Wij denken hierbij aan leer-werktrajecten, bijvoorbeeld in de wijken. 
 

3. De gemeente gunt aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij 
minimaal vijf procent van het bedrag van het aangenomen werk laat uitvoeren door 
werkzoekenden en arbeidsgehandicapten. Deze voorwaarde hanteert het College van B&W  
bij aanbestedingen en subsidieverstrekkingen; bij inkoop en levering van diensten en 
producten door derden; maar ook bij leveringen en werken door gemeentelijke diensten zelf.  
 

4. Het huidige minima-beleid moet gehandhaafd blijven. Dus ook het vrijstellingenbeleid voor 
gemeentelijke belastingen en de gratis aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen die 
een inkomen hebben tot 110% van het minimumloon. De Ooievaarspas blijft gehandhaafd 
voor mensen met een laag inkomen.  
 

5. Voor de Plaspoelpolder wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. Hierin moet plaats zijn 
voor  wonen en werk.  
 

6. Er mogen geen wachtlijsten zijn bij de schuldhulpverlening.  
 

7. Schuldhulpverlening en budgetcursussen zijn voor alle jongeren beschikbaar. 
 

8. De regelingen voor steun aan  kinderen die in armoede leven, blijven in stand en worden waar 
nodig uitgebreid. Alle kinderen moeten de goede middelen hebben om school te volgen. 
Sport, kunst en cultuur moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn. 
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3. Betaalbaar en goed wonen voor iedereen bereikbaar 
 
Er moeten in Rijswijk voldoende betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren zijn. We 
willen (terug!) naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende woningen voor 
verschillende groepen financieel bereikbaar en beschikbaar zijn.  
Voor wie niet kunnen kopen, moeten er voldoende financieel bereikbare huurwoningen beschikbaar 
zijn, maar ook eigen woningbezit (koopwoningen) voor brede groepen moet in Rijswijk mogelijk 
blijven. 
Door verevening van grondopbrengsten kunnen we woningen betaalbaar maken voor lagere 
inkomens.  
Voor bestaande gebouwen die al lang leegstaan, moet met meer energie gezocht worden naar 
nieuwe bestemmingen, waaronder ook een eventuele woonbestemming.  
 
Dit wil de Rijswijkse PvdA: 
 

1. De wachttijd voor sociale, betaalbare woningen moet worden verkort en mag in ieder geval 
niet verder oplopen. 
 

2. Er moeten in Rijswijk meer sociale huurwoningen en woningen met een betaalbare huur 
gebouwd worden.  
 

3. Rijswijk moet zuinig zijn op de bestaande woningvoorraad en in het bijzonder op de voorraad 
sociale huurwoningen. Om het wonen comfortabel en energiezuinig te maken, worden 
eigenaren en corporaties uitgenodigd deze woningen (waar nodig) te renoveren. Bij zo een 
renovatie zou aan de hoogst mogelijke milieu- en geluidsnormen voldaan moeten worden.. 
 

4. Ook bij een moeilijke woningmarkt blijft de hoge standaard van kwaliteit en duurzaamheid 
voor de nieuwbouw in ‘Rijswijk Buiten’ gehandhaafd. 
 

5. We gaan ons met behulp van buurtbewoners en andere partijen inzetten om voor de 
leegstaande (gemeentelijke) gebouwen een oplossing te vinden. We noemen,naast andere 
gebouwen, het Oude Stadhuis, de oude melkfabriek in de Stadhoudersstraat en de 
voormalige TH- locatie. 
 

6. De leegstand van de vele kantoorpanden is een probleem. We willen dat er serieus 
onderzocht wordt of er panden bij zijn die geschikt te maken zijn voor wonen.  
 

7. Een inventarisatie van problemen die ouderen ondervinden als zij willen verhuizen naar een 
beter aan hun situatie aangepaste woning, kan bijdragen tot betere en snellere oplossingen. 
 

8. Er zullen naar verwachting de komende jaren weinig mogelijkheden zijn voor nieuwbouw van 
voor ouderen aangepaste woningen. Het is dan ook realistisch om oplossingen te zoeken in 
de bestaande sociale woningvoorraad. Maar ook in deze voorraad zijn niet alle woningen 
geschikt te maken voor bijvoorbeeld mensen met een rollator of rolstoel. Met de corporaties 
gaan we afspraken maken over aantallen woningen die aangepast worden en tot welk niveau 
deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. 
 

9. We  vinden dat ook de ouder wordende eigenaar-bewoner gestimuleerd moet worden om zelf 
te investeren in het meer geschikt maken en houden van zijn eigen woning. 
 

10. Er is een grote behoefte aan geschikte ouderen-woningen in combinatie met woonzorg en 
vormen van groepswonen. We vragen inspanning van de gemeente en 
woningbouwcorporaties hiervoor; als een mogelijkheid noemen we de 'Benedictus-locatie'. 
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11. We willen dat wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid, de wijkonderhoudsplannen, het 
leefbaarheidsbeleid et cetera worden betrokken. Niet alleen bij het maken van beleid maar 
ook bij de uitvoering ervan. 
 

12. We  willen dat jaarlijks aan wijkbewoners gevraagd wordt welke problemen zij in hun wijk 
ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen en willen doen. 
 

13. Veilig verkeer rond scholen heeft aandacht nodig, ook in de sfeer van handhaving. Er moeten 
veilige fiets- en looproutes worden ontwikkeld van en naar scholen. 
 

14. Overal waar dat mogelijk is, gaat de maximum snelheid van 50 km naar 30 km per uur.  
 

 

4. Goed onderwijs voor ieder kind 
 
Voor de Rijswijkse PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel 
op school als thuis. Dat komt het best tot zijn recht bij een ‘brede school’, omdat deze, naast goed 
onderwijs, een groot aanbod heeft aan cultuur, sport en kinderopvang.  
 
Er moet veel aandacht zijn voor kinderen met een taal- en/of leerachterstand.  
 
Voor het ontwikkelen van kennis van de natuur en respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit, zijn 
schooltuintjes onontbeerlijk.. 
 
Dit wil de Rijswijkse PvdA:  
 

1. Iedere school in Rijswijk moet zich ontwikkelen tot een echte brede school. De ‘brede school’ 
levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door een sterk aanbod van 
onderwijs, huiswerkbegeleiding, cultuur, sport en kinderopvang. 
 

2. Alle kinderen met een taalachterstand en een sociale- of opvoedingsindicatie gaan naar de 
voorschool. De gemeente gaat stimuleren dat op alle Rijswijkse scholen er een beleid voor 
meer begaafde en hoogbegaafde kinderen wordt ontwikkeld. 
 

3. De Leerplichtwet wordt strikt gehandhaafd. 
 

4. Trias moet op de ingeslagen weg voort kunnen gaan en rechtstreeks met het onderwijs 
afspraken kunnen blijven maken over muzische vorming van leerlingen zowel binnen als 
buiten schooltijden. 
 

5. Particuliere initiatieven, zoals kinderopvang,moeten meer ruimte krijgen in de wijken en 
buurten.. 
 

6. Vanuit de gemeentelijke organisatie zal voor minstens 5% van het aantal eigen werknemers 
stageplekken beschikbaar worden gesteld. 
 

7. Ook het bedrijfsleven wordt aangesproken op het beschikbaar stellen van stageplaatsen. 
 

8. Op basisscholen worden vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs ingezet én er wordt door 
alle basisscholen zwemles gegeven. 
 

9. We willen dat overdracht van informatie over leerlingen tussen scholen in de regio wordt 
verbeterd. 
 

10. Schooltuintjes moeten beschikbaar zijn voor alle Rijswijkse schoolkinderen. Zo nodig moeten 
er nieuwe locaties worden gevonden. Het thema duurzaamheid moet een belangrijk onderdeel 
van het lesprogramma worden. 
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5. Rijswijk, een samenleving voor iedereen  
 
De grote veranderingen in gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van sociale 
voorzieningen zijn tegelijkertijd ook een kans om de leefbaarheid in Rijswijk, met, voor en door 
Rijswijkers, te verbeteren. Er kunnen nieuwe impulsen op buurt- en wijkniveau gegeven worden om de 
onderlinge betrokkenheid en hulpbetoon verder vorm te geven.  
 
De ‘parels’ van Rijswijk moeten we koesteren. Daarbij horen de groene zones, het 
voorzieningenniveau op het gebied van sport, welzijn, cultuur en de grote betrokkenheid hierbij van de 
vele inwoners van Rijswijk die zich hier met passie voor inzetten.  
 
We willen meer mogelijkheden voor iedereen en zeker ook voor ouderen om te kunnen blijven 
meedoen aan de samenleving.  
 
De positie en uitstraling van Rijswijk als woongemeente, leefgemeenschap en vestigingsgebied wordt 
voor een belangrijk deel door de goede leefbaarheid bepaald. 
 
Daarnaast vragen we ook aandacht voor deelname aan de Rijswijkse samenleving door groepen 
mensen, die kampen met achterstand op meerdere terreinen, voor wie ‘meedoen’ geen 
vanzelfsprekendheid (meer) is. 
 
 
Dit  wil de Rijswijkse PvdA: 
 

1. In Rijswijk komen sociale wijkteams waarbinnen nauw wordt samengewerkt tussen en met 
huisartsen, wijkverpleegkundigen en werkers in de tweedelijnszorg. 
 

2. Voor iedereen, jong en oud, moet de weg naar zorg en ondersteuning eenvoudig te vinden 
zijn. Iedereen heeft toegang tot maatschappelijke ondersteuning en krijgt dat met de maat die 
is afgestemd op de eigen mogelijkheden. 
 

3. De zorg en maatschappelijke ondersteuning is principieel vraag-gestuurd. Daarbij voert 
iemand zelf de regie over zijn leven, ook als hij of zij hulp of zorg nodig heeft! Daarom voert de 
gemeente de regie over de zorg en ondersteuning en niet de zorgaanbieders. 
 

4. Bij sommige groepen mensen is het gevaar op sociaal isolement groot. We willen zoveel 
mogelijk voorkomen dat mensen in een dergelijke situatie terecht komen.  
Schuldenproblematiek moet vroegtijdig worden gesignaleerd en activiteiten gericht op 
maatschappelijk meedoen moeten worden gestimuleerd.  
De Stichting Welzijn Rijswijk vergroot haar inzet hierop, waarbij de eigen kracht van de burger 
centraal staat. Zij doet dit op de eerste plaats samen met de woningbouwcorporaties. 
 

5. In 2014 komt er ook in Rijswijk een zogenaamde beursvloer waar Rijswijkse organisaties 
eigen mogelijkheden, wensen en ideeën voor henzelf of voor de gemeente uitwisselen en 
samen vormgeven. Daartoe wordt onder andere contact gezocht met sportorganisaties, 
vrijwilligers (organisaties), het bedrijfsleven, charitatieve organisaties, welzijnsorganisaties, 
kerken en instellingen voor kunst en cultuur.                                                           . 
 

6. Trias, de Bibliotheek, het Museum Rijswijk en de Schouwburg zijn de grote culturele 
instellingen binnen onze gemeente. Deze instellingen moeten hun samenbindende en 
educatieve rol in de samenleving ook de komende jaren kunnen vormgeven.  
 

7. Kunstenaars/ondernemers in de creatieve sector en buurtbewoners moeten beter met elkaar 
in contact worden gebracht. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan het levendiger 
maken van buurten en het bevorderen van de sociale samenhang.  
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8. Sportvoorzieningen moeten overdag opengesteld worden. Sport en spel zijn belangrijke 
middelen voor integratie. Sport moet daarom voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk 
zijn (breedtesport). Accommodaties kunnen voor meerdere activiteiten worden gebruikt. 
 

9. Ter beperking van de geluidsoverlast worden 80 km zones op snelwegen rond Rijswijk 
gehandhaafd en uitgebreid óf er worden effectieve geluidsschermen geplaatst. 
 

10. Voor een gezonde samenleving blijft  preventie tegen het ontstaan van overgewicht, 
suikerziekte et cetera belangrijk. De daartoe meest toegeruste instellingen, waaronder het 
CJG, sportverenigingen, basisgezondheidszorg en de GGD worden uitgenodigd om effectieve 
voorstellen te doen. 
 

11. In de wijken komen ‘huizen voor de buurt’ in de bestaande accommodaties, bij voorkeur in of 
bij een brede school. Hierin kan het sociaal wijkteam een Raad- en- Daad-balie inrichten, zorg 
en ondersteuning in de buurt leveren en jeugd- en ouderenzorg geven. Maar ook muzische 
vorming en sport kan er beoefend worden. We willen dat de gemeente daarin het initiatief 
neemt. 
 

12. Vluchtelingen en asielzoekers worden, waar nodig, geholpen bij het vinden van hun plek en 
hun integratie in de samenleving. 
 

13. Het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan, mits financieel haalbaar, moet een publieke 
functie krijgen. Het moet een plek worden voor ambtelijke publieksdiensten en het 
gemeentebestuur, aangevuld met culturele en andere activiteiten die het gebouw ook buiten 
de kantoortijden laten bruisen van activiteit.  
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6. Een duurzaam Rijswijk, in het belang van iedereen 
 
Meer aandacht voor duurzaamheid is ook in Rijswijk een absolute noodzaak. Luchtvervuiling, zoals 
fijnstof, treffen de bewoners in de directe omgeving van de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan het 
meest. Dat moet worden teruggedrongen, vooral door het nemen van verkeersmaatregelen. 
 
Zo wordt de Haagweg als éénbaansweg ingericht. Maar duurzaamheid gaat verder. Het is tijd voor 
een omslag naar een echt duurzame gemeente. Bij de invulling van ‘Rijswijk Buiten’ is deze omslag al 
zichtbaar. Binnen de hele gemeente moet deze omslag stevig ter hand worden genomen.  
 
Schoolkinderen en jongeren moeten de gelegenheid krijgen van zoveel mogelijk facetten van 
duurzaamheid kennis te nemen.  
 
Aandacht moet er zijn voor de bescherming, instandhouding en verbetering van de 
Landgoederenzone, de groene long van Rijswijk.  
 
Dit wil de Rijswijkse PvdA: 
 

1. Vervuiling door auto’s moet zoveel mogelijk tegengegaan worden. In de gemeente wordt de 
fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefaciliteerd. Er komen vrije busbanen en 
geasfalteerde fietspaden met meer aandacht voor directe verbindingen.  
Er komen meer  mogelijkheden om de fiets veilig te stallen. 
Het aantal aansluitpunten om elektrische auto’s te laden wordt sterk uitgebreid..  
 

2. We willen schonere lucht bereiken door in Rijswijk en in onze samenwerkingsverbanden 
(vervoerregio), schoner vrachtverkeer en elektrisch vervoer binnen de bebouwde kom te 
stimuleren. 
 

3. We willen dat de gemeente nieuwbouw- en verbouwplannen duurzaam laat uitvoeren. De 
verplichtingen daartoe worden in verordeningen en in contracten vastgelegd. Ook wordt 
rekening gehouden met hergebruik van de materialen na sloop.  
 

4. Intelligente gebouw- en installatieconcepten zorgen ervoor dat besparingen op energie- en 
watergebruik tot 50% kunnen oplopen. 

5. De gemeente zet zich voor haar eigen gebouwen maximaal in voor het installeren van 
zonnepanelen.  
 

6. Er moeten initiatieven genomen worden zodat in 2020 de gemeente Rijswijk CO2 neutraal is. 
 

7. De ‘Rijswijkse Duurzaamheidslening’ is door inspanningen van de Rijswijkse Partij van de 
Arbeid tot stand gekomen. Deze  moet verder worden uitgebouwd tot een 
duurzaamheidfonds. Dit fonds moet financieel worden gevoed. Dat kan door een opslag op de 
bouwleges of de verkoop van bouwgrond. 
 

8. Voor de inwoners van Rijswijk moet het aantrekkelijk worden om zelf te investeren in 
duurzaamheid in en rond de eigen woning, zoals isolatie en zonnepanelen. 
 

9. We stimuleren de start van een duurzaamheidplatform in Rijswijk 
 

10. In de Landgoederenzone wordt alleen nog gebouwd op díe locaties waar tot nu toe afspraken 
over zijn gemaakt.  
 

11. In de wijken en buurten worden meer groene verblijf- en speelterreinen gecreëerd. De 
bestaande terreinen worden, waar nodig, opgeknapt. Wijkbewoners worden hierbij betrokken. 
 

12. Rijswijk moet één van de schoonste gemeenten in Nederland worden. Zwerfvuil in het 
openbaar gebied wordt sterk teruggedrongen. Extra aandacht voor handhaving is daarvoor 
noodzakelijk.  
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7. Financiën op orde is in ieders belang 
 
Zoals zoveel gemeenten verkeert ook de gemeente Rijswijk financieel in zwaar weer. Inkomsten zijn 
vaak  onvoorspelbaar. Uitgaven nemen toe. De lokale lasten, die de gemeente aan zijn inwoners 
oplegt, kunnen in deze tijden niet bovenmatig worden verhoogd. Dat wil de Rijswijkse PvdA dan ook 
niet. Wij willen dat de lasten in Rijswijk niet hoger worden dan gemiddeld in Haaglanden het geval is. 
Als de inkomsten van Rijswijk verslechteren dan zullen de uitgaven van de gemeente terug moeten. 
Bij die onvermijdelijke en dus moeilijke keuzes heeft de Rijswijkse PvdA een standvastig en helder 
uitgangspunt:  
Mensen met lage en middeninkomens, die moeilijk kunnen rondkomen, zullen in Rijswijk gebruik 
kunnen blijven maken van een betaalbaar voorzieningniveau op het terrein van cultuur, educatie, 
welzijn en leefomgeving.  
 
 Ook voor de Rijswijkse PvdA geldt: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.    
 
De gemeente gaat per 2015, dus in de komende raadsperiode, veel meer geld uitgeven aan díe taken 
in het sociale domein, die van het Rijk overgaan naar de gemeenten, Deze decentralisatie betekent 
dat de uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeente ongeveer wordt verdubbeld. 
Dat vereist al direct, in 2014, een versterking van de financiële organisatie van de gemeente. Veel van 
de nieuwe taken in dit sociale domein zullen in samenwerking met andere gemeenten worden 
opgepakt en daarbij is het voor de gemeenteraad zaak om de democratische controle hierop te 
houden.  
 
Dit wil de Rijswijkse PvdA: 
 

1. We vinden dat ook de gemeentelijke organisatie een bijdrage moet leveren aan noodzakelijke 
bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting, de 
inhuur van externen en - in ieder geval - meer ambtelijke samenwerking met buurgemeenten.  
 

2. De gemeentelijke lasten mogen in Rijswijk niet hoger zijn dan het gemiddelde van alle 
gemeenten in de regio Haaglanden. Een beperkte verhoging om het voorzieningenniveau op 
peil te houden is niet geheel uitgesloten. 
 

3. Wij willen dat bij de verdeling van de financiële middelen het doel, het helpen van de mensen 
die het nodig hebben, niet uit het oog wordt verloren.  

 

8. Als inwoners van Rijswijk voor elkaar en met elkaar. 
 
De inwoners van Rijswijk mogen veel van de politiek verwachten, namelijk dat deze behoudt wat goed 
is en beter maakt waar dit nodig is. De Rijswijkse politiek moet geen luchtkastelen bouwen maar 
realistisch zijn en blijven en beloftes nakomen. 
 
Van de gemeenteraadsleden kan worden gevraagd dat ze competent zijn voor hun taak, hun 
werkterrein overzien en geen loze beloftes doen. Klachten en zorgen van burgers moeten serieus 
worden genomen en niet worden gebruikt voor eigen politiek gewin.  
 
Een effectieve politiek vraagt om een goede wisselwerking tussen inwoners, volksvertegenwoordigers 
en ambtsdragers. Daarvoor is een actief burgerschap nodig.  
 
Het is steeds meer nodig dat mensen - met elkaar - de verantwoordelijkheid nemen voor de Rijswijkse 
samenleving: in hun eigen omgeving, straat en buurt, gezin en familie. Dat betekent ook dat mensen 
de gemeente en de politieke partijen kunnen benaderen als er iets gedaan moet worden dat boven de 
eigen mogelijkheden uit gaat. Er zal dan goed geluisterd en gehandeld moeten worden.  
 
De Rijswijkse Partij van de Arbeid vraagt de inwoners regelmatig welke knelpunten worden ervaren en 
welke initiatieven zij nodig vinden. Dat blijven we doen. Als mensen ons benaderen met hun vragen 
zullen we samen met hen naar antwoorden zoeken. 
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9. Toegankelijk, efficiënt en integer bestuur 
 
Bij het besturen van de gemeente kiest de Rijswijkse PvdA voor een positieve en constructieve 
samenwerking in de gemeenteraad. We vinden dat een gemeentebestuur open, transparant en direct 
aanspreekbaar moet zijn en we zullen daar aan bijdragen en mede zorg voor dragen.  
Wat de positie van Rijswijk binnen de regio betreft, willen we als PvdA en als gemeente een krachtige 
rol spelen in de nieuw te vormen ‘Metropoolregio’ rond Rotterdam en Den Haag.  
De nieuwe taken in het sociaal domein stellen hoge eisen aan de gemeente. We willen dat er 
samenwerking gezocht wordt met sterke partners, gemeenten in de regio, om aan deze eisen te 
kunnen voldoen. 
 
Dit wil de Rijswijkse PvdA:  
 

1. Bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de voorbereiding van beleid door de 
gemeente en bij de uitvoering ervan. Heldere communicatie over wat er gebeurt met hun 
inbreng is daarbij van groot belang. Inspraak wordt serieus genomen! Uw straat op de schop? 
U praat mee vanaf het begin. 
 

2. We willen dat regelmatig wijkbijeenkomsten gehouden worden, waar het bestuur naar de 
bewoners toe komt om te luisteren wat er leeft. Het zorgt ervoor dat bewoners rechtstreeks 
contact hebben met het bestuur, waardoor de afstand tussen burger en bestuur zo klein 
mogelijk wordt gehouden.  
 

3. We willen werk maken van digitale wijkfora om de communicatie tussen gemeentebestuur en 
inwoners, de betrokkenheid tussen inwoners onderling en tussen inwoners en bestuur te 
versterken. 
 

4. We willen ook werk maken van de horizontale verantwoording van het college van B&W aan 
de gemeenteraad/burgers, juist ook in het sociaal domein. 
 

5. De nieuw te vormen ‘Metropoolregio’ moet democratisch gecontroleerd kunnen blijven 
worden. We willen dat deze regionale samenwerking zich beperkt tot vervoer, economie en 
groen. 
 

6. De gemeente heeft een integriteitbeleid voor de eigen ambtenaren en voor de leden van het 
gemeentebestuur: het College van B&W en de gemeenteraad. Dit moet jaarlijks worden 
geëvalueerd.  
 

7. De gemeente blijft een volwaardige speler in de regio. We zoeken samenwerking met 
buurgemeenten waar dat voor de uitvoering van de taken nodig is. 


