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Najaarsrapportage, voorjaarsnota en suggesties voor de toekomst 
Jeugdbeleid, 'grijsbeleid' en meer investeren in de zachte sector - inzet beleid 
PvdA komende periode.  
 
Het mag dan allemaal beleidsmatig misschien wat bleek lijken maar het is het resultaat dat telt: bijna 
aan het einde van deze collegeperiode, na vele stormen en crises, ligt Rijswijk er groen en goed bij. 
 
'Grijsbeleid'  
Voor de komende tijd inzetten op krachtige en duurzame wijken waarin mensen lang zelf kunnen 
blijven wonen. Inzetten op hoe moet Rijswijk zijn over 20 jaar.  De PvdA ziet dat over 20 jaar, 65% van 
de Rijswijkse bevolking ouder dan 65 jaar is. Rijswijk kan en moet in het formuleren van 'Grijs beleid' 
voorop lopen, een voorbeeld worden in gemeenteland. Levensbestendige woningen moeten we gaan 
bouwen want wie koopt die grondgebonden eengezinswoningen? Gezinnen maar hoeveel 'gezinnen' 
zijn er straks nog?  Zeker als we weten dat een op de twee mensen in de Randstad ook weer gaat 
scheiden  dan is de vraag van de PvdA, ' voor wie bouwen we dan grondgebonden 
eengezinswoningen?' een terechte. 
 
Jeugd 
Obesitas is internationaal maar dus ook voor Rijswijk een grote zorg voor de komende jaren. Meer 
speelplaatjes, voorlichting aan ouders, inzetten op bewegingsonderwijs en schoolzwemmen dat wil 
de Rijswijkse PvdA. Budgetten voor de transitie van de jeugdzorg bij de gemeenten leggen; daarin 
steunt Rijswijkse PvdA de statenfractie PvdA. 
 
WERK WERK WERK 
Hoogwaardig groenwerk inzetten om daar leerwerktrajecten van maken; creatief denken over 
verduurzaming van bestaande woningbouw en daar werk van maken. Meer gebruik maken van 
instrumenten als de duurzaamheidslening en dat uitbreiden om er werk van te maken. 
 
Maar om krachtige wijken te maken die de grote veranderingen moeten kunnen opvangen moet er 
vooral geïnvesteerd worden in de zogenaamde zachte sector. Dat is het cement van de samenleving. 
 
Na dit duidelijk sociaal gekleurde betoog zei Van der Meij van GB ' wat wil de PvdA nu eigenlijk? Van 
de VVD, CDA, OR weet ik dat...maar wat de PvdA nu wil?'  
 
Waarop fractievoorzitter Hagenaars reageerde met ' wat wilt u dan? Geen sociaal beleid? Dan valt er 
straks weer wat te kiezen'. Kortom, aan het einde van het debat bleek dat de campagnes voor maart 
2014 al een beetje begonnen zijn. 
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