PvdA

Samen werken

aan een Rijswijk waar
iedereen mee kan doen

Ieder mens wil vooruit. Daarvoor hebben mensen in de eerste plaats een goede basis nodig en in de
tweede plaats kansen. De Rijswijkse PvdA investeert in die basis en wil dat die kansen er zijn. We staan
er voor dat mensen die het (tijdelijk) moeilijk hebben, hulp krijgen. Zo wordt voor iedereen
bestaanszekerheid, een fijn en betaalbaar thuis, veiligheid, geaccepteerd worden zoals je bent, een
haalbare missie. Zo kunnen kinderen leren, spelen en opgroeien, kunnen jongeren aan een baan komen,
gezinnen en ouderen fijn wonen. Zo komen er kansen en komen mensen vooruit. Zo komt Rijswijk
vooruit.
Rijswijk is een fijne gemeente waar de meeste mensen het redelijk goed hebben. Maar nog steeds kan en
moet er veel beter. Daarnaast leven we in een dynamische wereld waar steeds nieuwe uitdagingen
komen.
Op allerlei plekken ontmoeten we Rijswijkers die vertellen wat zij belangrijk vinden, die hun zorgen en
wensen met ons delen hebben en die met en voor elkaar voor een fijn en veilig Rijswijk willen gaan.
Wat is voor ons belangrijk? Goed werk hoort vanzelfsprekend te zijn; een kortere wachttijd voor een
woning, betere zorg in de wijken. Dat is een greep uit onze doelen om Rijswijk vooruit te helpen en
daarmee: de Rijswijkers.

Voor de Gemeenteraad 2018-2022 zijn onze thema’s
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Arbeid is de motor voor geluk. Het zorgt dat mensen op eigen benen kunnen staan, zich ontwikkelen,
mee kunnen doen met de samenleving en erbij horen. Werk voor iedereen is daarom ons belangrijkste
doel.
Rijswijk biedt met ruim 20.000 banen veel werkgelegenheid. Nu de economie aantrekt komen er weer
banen bij. Toch kan het beter.
De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf moet omhoog. De Rijswijkse PvdA wil hiervoor
samen met de gemeente, het MKB, EPO en de andere grote internationale bedrijven in de Rijswijkse
gemeente een aanvalsplan maken dat de komende vier jaar wordt uitgevoerd.
Er zijn nog steeds veel mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: jongeren, vooral zij die geen
startkwalificatie hebben, vijftigplussers en mensen met een arbeidsbeperking. Voor hen willen we echte
banen, met zekerheid en een fatsoenlijk loon. Daar hebben alle werkgevers, en dus ook de gemeente zelf,
een rol in. Op dit moment is meer dan 50% van de werkzoekenden in onze gemeente 45+. Een goede
analyse van de problemen die deze groep ervaart om aan betaald werk te komen, is belangrijk, evenals
gerichte training en coaching om de kansen op werk te vergroten. De PvdA heeft in deze periode bereikt
dat meer aandacht uitgaat naar deze doelgroep; deze lijn moet worden voortgezet in 2018 en volgende
jaren.
Daarnaast is het belangrijk om samen met werkgevers naar mogelijkheden te zoeken om parttime te
werken en/of op specifieke werktijden (schooltijden). Daardoor kunnen bv. alleenstaande ouders
gemakkelijker werk en zorg combineren.
Het hebben van schulden is een groot probleem bij het zoeken en vinden van werk. De gemeente mag
zelf geen aandeel hebben in de totstandkoming van die schulden, bijvoorbeeld door gemeentelijke
procedures. Daarnaast zal een fonds voor schuldensanering voor Rijswijkse werkzoekenden, helpen om
weer kansen te creëren voor deze doelgroep.

•

•
•
•

•

Het aantal werkzoekenden (en dan vooral de jongeren onder hen) in vier jaar halveren, jongeren
en vijftigplussers zijn hierbij doelgroepen; de gemeente zet gerichte training en coaching op maat
in om de kansen op werk te vergroten
De gemeente gunt aanbestedingen en opdrachten alleen aan bedrijven als zij minimaal 5 % van
het aangenomen werk laten uitvoeren door werkzoekenden en arbeidsgehandicapten
Aan bedrijven die zich in Rijswijk vestigen wordt gevraagd minimaal 5% van de banen in te vullen
met arbeidsgehandicapten
De gemeente Rijswijk geeft zelf het goede voorbeeld door aan minstens 5% van het aantal eigen
werknemers stageplekken voor arbeidsgehandicapten beschikbaar te stellen op diverse posities
en locaties in de organisatie
Er komt een aanvalsplan met de werkgevers in Rijswijk.
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Mensen die in armoede leven hebben minder kansen om mee te doen en vooruit te komen. Voorop staat
mensen financieel zelfredzaam te maken. Daarvoor moeten we weten om wie het gaat en de mensen
kennen en proactief benaderen.
Het huidige minimabeleid wordt voortgezet, waaronder het vrijstellingenbeleid voor gemeentelijke
belastingen en collectieve ziektekostenverzekering. De Ooievaarspas blijft gehandhaafd voor mensen
met een laag inkomen. Wij willen gratis openbaar Vervoer voor 65+ Rijswijkers met een Ooievaarspas.
Onderzocht moet worden of de vermogenstoets kan vervallen.
Kinderen mogen nooit in armoede leven. De regelingen voor Rijswijkse kinderen, worden uitgebreid
waar dat nodig is. Alle kinderen moeten die middelen hebben, die nodig zijn om de school goed te kunnen
volgen en mee te kunnen doen. Laptops, smartphones en dergelijke horen daar ook bij. Sport, kunst en
cultuur moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn. Het betrekken van maatschappelijke partners is
belangrijk. Peuterspeelzalen, het CJG, scholen en huisartsen hebben een signaleringsfunctie om
armoede in gezinnen ‘op te sporen’. Goede samenwerking met verschillende partners is dus een
voorwaarde.

•
•
•
•
•

De Ooievaarspas blijft voor mensen met een laag inkomen (en weinig spaargeld) beschikbaar
Bestaand minimabeleid/armoedebeleid handhaven en uitbreiden
Verborgen armoede in kaart brengen en bestrijden
Gratis OV voor ouderen en mensen met een Ooievaarspas
Het Armoedepact tussen gemeente en maatschappelijke groepen en bedrijven in Rijswijk, waar
de PvdA in deze periode het initiatief in heeft genomen, wordt verder uitgebreid
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Iedereen krijgt in Rijswijk de zorg die nodig is. Voor de meeste zorgvragen geldt dat die het snelst
opgelost worden, vaak met hulp van mantelzorgers. Toch kan en moet er nog veel beter.
Het ‘keukentafelgesprek’ functioneert niet altijd goed. In 2016 en 2017 bleek dat cliënten niet te veel
maar te weinig hulp te vragen. De zorg moet dichtbij om en bij mensen geregeld zijn. Inwoners met
zorgvragen willen graag een vertrouwd gezicht bij hen in huis. Iemand die weet waar de zorgvrager
behoefte aan heeft en met wie ook een band kan ontstaan, waar de kwaliteit van zorg ook bij gebaat is.
Zorg moet gebaseerd zijn op vertrouwen, niet op wantrouwen of afstandelijkheid. Bij de WMO is er een
onderbesteding. De hiervoor door het Rijk beschikbare gelden verdwijnen naar de reserves. De
collectieve ziektekostenverzekering voor minima is geen vanzelfsprekendheid. Deze blijft nodig voor
een grote groep Rijswijkers. Zo houden we zorg voor iedereen betaalbaar. Ook de wijkverpleging en
thuiszorg staan onder druk, terwijl deze hard nodig zijn en blijven om mensen in staat te stellen langer
zelfstandig thuis blijven wonen.
De PvdA blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van innovatieve woon/zorgconcepten, zodat inwoners
elkaar gemakkelijker ontmoeten en, waar mogelijk, kunnen helpen in de lichte zorg. Men kan op
eenvoudige wijze gezamenlijke activiteiten ondernemen waardoor de kans op eenzaamheid afneemt. De
motie is door het College overgenomen. In de komende periode moet worden geborgd dat deze
innovatie ook worden uitgevoerd.
Tot slot vraagt de zorg voor kinderen aandacht: de samenwerking tussen ouders, school,
(jeugd)zorgverleners en de gemeente krijgt een extra impuls.

•
•
•
•
•
•

•

Mensen die keukentafelgesprekken voeren betere ondersteuning bieden
Wijkverpleging uitbreiden
Wijkthuiszorg verbeteren
Collectieve zorgverzekering met aanvullende pakketten handhaven
Goede samenwerking ouders, school, (jeugd-)zorgverleners en de gemeente
Procedures en formulieren voor het aanvragen van zorg kunnen eenvoudiger opgesteld worden,
zodat in principe iedere inwoner in staat is zelf zijn zorg aan te vragen; de aanvrager moet goed
kunnen volgen hoe zijn aanvraag door de gemeente wordt uitgezet
Innovatief ‘slim’ werken in de zorg moet sterk worden gestimuleerd en een maatschappelijk
rendement opleveren - meer tijd, meer aandacht voor de zorgvrager
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Goed wonen is naast werk een van de belangrijkste pijlers in het programma van de PvdA. Rijswijk heeft
veel oudere inwoners. Daarom maken wij ons sterk voor het realiseren van geschikte ouderenwoningen
in combinatie met woonzorg en vormen van groepswonen. Voor de middengroepen is goed en
betaalbaar wonen belangrijk. Om starters en doorstromers beter en sneller te helpen zijn afspraken
nodig tussen de gemeente, particulieren, projectontwikkelaars en Rijswijkse corporaties. De positie van
huurders moet via bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties worden versterkt.
De wachttijd voor een sociale huurwoning kan soms oplopen tot 8 jaar. Dat is onacceptabel. Hiervoor is
nieuwbouw nodig, ook omdat we alleen dan op het percentage sociale woningbouw blijven zitten. Voor
woningrenovaties van een aantal oude complexen geldt dat dit op grotere schaal en op een betere
manier kan worden aangepakt. Nu is er een vicieuze cirkel van achterstallig onderhoud, stijgende huren
en hoge energierekeningen. Ook hiervoor willen we een gezamenlijk plan van aanpak tussen de
gemeente, de corporaties en de huurder, waarin concrete afspraken staan.
Tot slot is het belangrijk dat nieuwbouw (zoals in de wijk Rijswijk Buiten) goed bereikbaar is met
openbaar vervoer.

•
•

•
•

•

Realiseren van geschikte ouderenwoningen in combinatie met woonzorg en vormen van
groepswonen
Meer betaalbare huurwoningen en sociale huurwoningen bouwen, de bestaande sociale
huurwoningvoorraad op peil houden en handhaven van het percentage (33%) sociale
woningbouw op de totale woningvoorraad, zodat de wachttijd voor een woning terugloopt tot
maximaal 4 jaar
De achterstand in renovatie van woningen in 4 jaar wegwerken, deze renovaties beter
aanpakken en bewoners betrekken
Er worden concrete prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties over:
o het comfortabel en energiezuinig maken van de bestaande voorraad
o beperkte huurverhoging en renovatie
o toegankelijkheid
o het aantrekkelijk maken van doorstroming
Opstellen en jaarlijks bijhouden Woonmonitor met woonbehoefte en woonvoorraadontwikkelingen, inclusief ontwikkelingen in onze buurgemeenten
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Elke Rijswijker is een wijkbewoner. Hier ontmoet je medebewoners, groet en help je elkaar, pas je op
elkaars kinderen, kom je 's avonds thuis. Wijken moeten schoon, gezellig en veilig zijn, met voldoende
kinderspeelplaatsen, buurtwinkels, groen. Bij een goede basis voor iedereen hoort ook dat mensen
gezien worden en contact kunnen maken. Wijken zijn daarom belangrijk voor sociale interactie en
sociale cohesie.
De PvdA wil in iedere wijk een buurthuiskamer. Deze zijn bereikbaar en toegankelijk voor ouderen.
Welzijnwerkers helpen bij het oprichten van buurthuiskamers. Om maatwerk in het buurtwerk te
krijgen, wordt voor kwetsbare groepen (zoals mensen van hoge leeftijd of nieuwe Nederlanders) in kaart
gebracht welke (extra) voorzieningen nodig zijn.
Er komen wijkbudgetten om in te zetten voor en door de wijk voor activiteiten. Bewoners weten immers
het beste wat nodig is voor hun wijk.
De PvdA heeft samen met enkele andere partijen zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor meer
ruimte voor burgerparticipatie: meedenken en meebeslissen over grote projecten in Rijswijk. Een actieve
inbreng van inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid leidt tot een grotere betrokkenheid en
meer draagvlak.
Het parkeerregime is de afgelopen periode sterk gewijzigd en leidt tot veel discussie. Wij willen de
“blauwe zones” terug, ook in gefiscaliseerde gebieden, bij wijkwinkelcentra, sportlocaties en culturele
voorzieningen.

•
•
•
•
•

Het aantal buurtkamers wordt uitgebreid
Er komt maatwerk voor kwetsbare groepen
Wijkbudgetten inzetten voor en door bewoners voor activiteiten in de wijk
“Blauwe zones” bij wijkwinkelcentra, sportlocaties en culturele voorzieningen. De
vergunninggebieden worden zo beperkt mogelijk gehouden
Burgerparticipatie vergroten
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Rijswijk moet schoner worden. De eerste stip aan de horizon voor de Rijswijkse PvdA is dat Rijswijk
aansluit bij de top 50 van klimaatneutrale steden van Nederland.
Nieuwbouw dient klimaatneutraal te zijn. De bestaande bouw van woningcorporaties wordt
energieneutraal gemaakt. We gaan luchtvervuiling tegen en proberen de luchtvervuiling die er is te
compenseren met meer groen. Met name bomen worden ingezet om extreme warmteopbouw
(hittestress) tegen te gaan. Bestaand groen wordt behouden. De gemeente helpt, stimuleert en
faciliteert burgers met duurzame en/ of circulaire initiatieven (maximaal hergebruik). Ook wordt extra
aandacht besteed aan het aantrekken van duurzame bedrijven. Daarnaast gaan we regionaal de
samenwerking zoeken met andere partijen om de slagkracht en duurzaamheid van maatregelen te
vergroten.
Bij Oud en Nieuw wordt het afsteken van individueel vuurwerk vervangen door een centrale
vuurwerkshow in combinatie met een beperkt aantal plekken waar individueel vuurwerk afgestoken kan
worden. De gemeente Rijswijk gebruikt bij evenementen geen (vrije) ballonen meer en stimuleert het
gebruik van losse vrije ballonen bij festiviteiten, die in de natuur terecht kunnen komen, tegen te gaan.
Vervuiling door auto’s in de stad wordt tegengegaan. Er komt een experiment met autovrije wijken. In de
gemeente wordt de fiets en het openbaar vervoer daarom maximaal gefaciliteerd. Er komen meer
fietsstallingsmogelijkheden en aansluitpunten om elektrische auto’s en fietsen te laden.

•

•
•
•

•
•
•

De fiets en het openbaar vervoer worden maximaal gefaciliteerd
o Veilige fietspaden met meer aandacht voor directe verbindingen
o Er komen meer fietsstallingsmogelijkheden
o Goed dekkend OV-netwerk, ook in buitengebieden en nieuwbouwgebieden
Er wordt extra aandacht besteed aan het aantrekken van duurzame bedrijven
Regionale samenwerking om de slagkracht en de duurzaamheid van milieumaatregelen te
vergroten
Het waardevolle groen van onze (wijk)parken en de Landgoederenzone worden gehandhaafd en
indien mogelijk versterkt. De Landgoederenzone wordt beschermd gebied: er wordt geen
bebouwing meer toegestaan die niet in het bestemmingsplan past. Ter compensatie van de extra
bebouwing in de afgelopen periode wordt de bestemming van “De Opperd” gewijzigd in “groen”.
Waardering voor de natuur is belangrijk. Daarom worden kinderen actief betrokken bij
en geïnteresseerd voor “Natuur”
Vervuilende diesels weren
Rijswijk sluit aan bij top 50 van de klimaat-neutrale steden van Nederland
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Veiligheid begint bij een veilig gevoel. Vervuiling, loslopende honden en kapotte straatverlichting horen
daar niet bij. De Rijswijkse Partij van de Arbeid zet niet in op meer regels maar wil de handhaving, het
toezicht en de snelheid van het oppakken van de signalen versterken.
In de nationale veiligheidsmonitor heeft Rijswijk voor prettig wonen een score van een 7,5 voor fysieke
voorzieningen een 6,6 en voor samenhang in de buurt een 6,0. Dat kan en moet beter.
Om het aantal woninginbraken te verminderen komen er inbraakpreventieteams. Ook aan
buurtpreventie wordt een impuls gegeven.
Er komen meer wijkagenten. Wijkagenten hebben zicht op de wijk en daarmee ook op jongeren die
dreigen te radicaliseren.

•
•
•
•

De ambitie voor prettig wonen wordt het cijfer 8; de ambitie voor fysieke voorzieningen wordt
een 7; de ambitie voor samenhang in de buurt wordt een 7
Er komen meer wijkagenten
Zwerfvuil wordt steviger aangepakt en beter gehandhaafd. Verminderen overlast, troep en
lawaai
Buurtpreventieteams worden opgeleid en gefaciliteerd
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Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De gemeente heeft een
belangrijke verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere voorzieningen in het onderwijs. De
Rijswijkse Partij van de Arbeid wil dat de gemeente met de schoolbesturen om de tafel gaat over de
grootte van de klassen.
Iedere basisschool in Rijswijk moet zich ontwikkelen tot een brede buurtschool. De brede buurtschool
geeft naast goed onderwijs, een breed aanbod aan bijvoorbeeld opvang, cultuur en sport. Samen met de
wijk kan de school een buurtfunctie krijgen, waarbij andere activiteiten dan onderwijs en andere
bewoners en generaties ook meeprofiteren.
Sport en bewegen zijn geen luxe maar noodzaak: vier keer matig intensief bewegen per week en twee
keer per week intensief bewegen, is de nieuwe norm om ziektes als obesitas te voorkomen. Daarom staat
de PvdA voor investeringen in schoolsport, breedtesport en topsport. Voorbeelden daarvan zijn:
zwemles via de school en een sporthal die de Marimbahal en de Van Zweedenzaal vervangt.
Er komen lespakketten voor basisscholen met het thema duurzaamheid. Concrete projecten op dit
gebied worden door de gemeente (financieel en praktisch) gesteund. Schooltuinen zijn belangrijk voor
het ontwikkelen van kennis van en respect voor de natuur. Schooltuintjes worden bereikbaar voor alle
Rijswijkse schoolkinderen. Zo nodig komen er nieuwe locaties.
We willen een onderzoek naar de toekomst van de buitensportlocaties (Hoekpolder,
Irenepark/Haaglandia), waar veel dynamiek is en een aantal (voetbal-)verenigingen weggaan.
Trias, de Bibliotheek, het Museum Rijswijk en de Schouwburg zijn dé culturele instellingen in onze
gemeente. Zij krijgen de ruimte, ook financieel, om hun samenbindende en educatieve rol in de
samenleving ook de komende jaren te kunnen spelen. De samenwerking met de scholen wordt verstrekt.
Laaggeletterdheid is ook in onze gemeente onder bepaalde groepen (laagopgeleide ouderen,
nieuwkomers, maar ook jongeren zonder diploma) hardnekkig en belemmert mensen om volwaardig
mee te kunnen doen in de samenleving. We zetten samen met bibliotheek, scholen en met welzijnswerk
stevig in om via trainingen en begeleiding de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van jong en oud
te verbeteren.

•
•
•
•
•
•

Elk Rijswijks kind woont op loop- of fietsafstand van een passende (brede) school
Alle kinderen met een taalachterstand en/of een sociale- of opvoedingsindicatie naar de
voorschoolse programma’s
Schoolzwemmen opnemen in het lespakket op iedere basisschool
Schoolbesturen krijgen budgetten om alle leerlingen te laten deelnemen aan musische vorming,
kunst en cultuur en bewegen; Investeren in de Rijswijkse culturele instellingen
De nieuwe sporthal ter vervanging van Marimbahal en Van Zweedenzaal komt er snel
Schooltuintjes dichtbij scholen
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Vastgesteld door de ledenvergadering
van de PvdA-afdeling Rijswijk
op 22-11-2017
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