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Yvonne Hagenaars vindt  
unanieme steun in de raad 
 
 

 
RIJSWIJK- De PvdA wil dat  
het college met voorstel- 
len naar de raad komt om  
extra rijksmiddelen in te  
zetten voor kwetsbare groe- 
pen, zoals ouderen met een  
zeer klein of geen pensioen  
en kinderen. De motie van  
PvdA’er Yvonne Hagenaars  
vindt unanieme steun in de  
raad. 
 
Het CDA wil dat het college  
nagaat welke mogelijkheden  
er zijn om burgerparticipa- 
tie vorm te geven bij het vei- 
lig en schoon houden van de  
buurt en daarbij een vorm  
van tegenprestatie niet te  
vergeten. Ook vraagt CDA- 
raadslid Krijn de Graaf het  
college om zo snel mogelijk  
met de Rijswijkse Schouw- 
burg tot overeenstemming  
te komen over de meerjaren- 
begroting vanaf 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beide moties zijn aangenomen. 
 
Geplunderd 
Björn Lugthart (SP): “De  
spaarpot van de gemeente  
is volledig geplunderd.  
Maar de echte lastige peri- 
ode moet nog komen. En de  
spaarpot is nu bijna leeg.”  
Hij vreest: “Als we nu niet  
de koers bijstellen, leidt dit  
in de toekomst tot faillis- 
sement van gemeente Rijs- 
wijk.” Volgens Lugthart zijn  
grondexploitaties een groot  
financieel risico voor de ge- 
meente. Daarom wil de SP  
een second opinion laten  
uitvoeren naar de financiële  
risico’s van het nieuwbouw- 
project RijswijkBuiten. Zijn  
motie kan echter niet op  
steun van andere fracties  
rekenen. Ook maakt de SP  
zich hard voor armoede  
onder kleine ondernemers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wethouder René van He- 
mert (VVD, Economie) ant- 
woordt: “Die controle is heel  
erg moeilijk.” Lugthart rea- 
geert: “Controle gaat boven  
armoede dus?” Van Hemert  
volgt de VNG. 
 
Mateman 
Volgens wethouder Wim  
Mateman (CDA, Financiën)  
wordt er in Rijswijk meer  
dan ooit geïnvesteerd. “We  
krijgen zelfs klachten uit de  
burgerij.” Hij noemt onder  
andere de Hoornbrug, de  
Haagweg en RijswijkBuiten.  
“We moeten ons nu al ver- 
dedigen over het feit dat we  
te veel overhoop halen”, zegt  
hij cynisch 
 


