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Voorwoord  

 

Voor u ligt het jaarverslag van de griffie van de gemeente 

Rijswijk. 2017 was een bijzonder jaar voor de raad en de griffie. 

Het was het laatste jaar van de raadsperiode 2014-2018 en 

stond daarom mede in het teken van de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.  

De griffie heeft in samenwerking met de burgemeester en het 

presidium een programma opgesteld met vele activiteiten voor 

het verkiezingsjaar. Ingezet werd op een hogere opkomst dan in 

2014. Voor de eerste keer werd de cursus Politiek Actief in Rijswijk georganiseerd. 

De cursus had tot doel om Rijswijkers met een interesse in de lokale politiek actief te 

krijgen. Met 55 deelnemers waarvan ruim 20 personen daadwerkelijk politiek actief 

zijn geworden kijken terug op een geslaagde cursus. Daarnaast zijn door de griffie 

vele activiteiten georganiseerd met scholen, jongeren en op het gebied van social 

media.  

 

In dit verslag leest u over de belangrijkste activiteiten van de gemeenteraad. Van 

vergaderingen, bijeenkomsten en de belangrijke ontwikkelingen in de stad. Het 

verslag wordt afgesloten met een statisch overzicht. 

  

De griffier, de heer John Massaar 
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1. Gemeenteraad 

De Rijswijkse gemeenteraad vertegenwoordigt de Rijswijkse bevolking en bestaat uit 29 

raadsleden verdeeld over 9 politieke partijen en een één persoonsfractie. In het raadsjaar 

2017 waren de volgende partijen in de raad vertegenwoordigd: 

 

Beter voor Rijswijk (BVR)  5 zetels 

GemeenteBelangen Rijswijk (GBR)  4 zetels 

D66  4 zetels 

VVD  3 zetels 

CDA  3 zetels 

PvdA 3 zetels 

Onafhankelijk Rijswijk (OR)  2 zetels 

Socialistische Partij (SP)  2 zetels 

Groenlinks  2 zetels 

Fractie Van der Horst  1 zetel 

 

In 2017 hebben er een drietal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de raad. 

De heer N. de Haaij van de fractie van de VVD trad terug als raadslid en werd opgevolgd 

door de heer C. Sleddering. De heer Sleddering nam per november het 

fractievoorzitterschap van de heer A. Sterk over. 

 

De heer L. van Dijk, fractievoorzitter van de fractie GroenLinks nam in september afscheid 

als raadslid. Hij verhuisde naar Heemstede. Mevrouw Alberts heeft hem als fractievoorzitter 

opgevolgd. De vrijgekomen raadszetel werd opgevuld door de heer Th. van den Bosch. De 

heer Van den Bosch was eerder, in 1999, ook actief als raadslid voor Groenlinks. 

 

De fractie van GroenLinks heeft mevrouw H. van der Kooij op 18 april 2017 als nieuwe 

fractieassistent aangesteld.  

 

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk heeft op 23 oktober 2017 Jeffrey Keus als 

fractieassistent aangesteld. 

 

2. Vergaderingen 

De raad is in 2017 12 maal bijeengekomen, waaronder een extra vergadering op 5 

september voor het herstel van een geconstateerd gebrek door de Raad van State in de 

procedure rond een bouwplan aan de Geestbrugkade 38. De raad heeft in deze vergadering 

definitief besloten tot het niet afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

zodat het bouwplan geen doorgang kon vinden. Dit was in lijn met het eerder genomen 

besluit van het college.  
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Fora 

Ter voorbereiding op de raadsvergaderingen zijn de raadsleden en fractieassistenten 12 

maal bijeengekomen in de fora. Voor onderwerpen ruimtelijke ordening, stadsbeheer, 

economie, verkeer en vervoer en sport was dat in het Forum Stad. Voor de onderwerpen 

sociaal domein, financiën, veiligheid en onderwijs was die Forum Samenleving. 

 

Presentaties en beeldvormende sessies 

Buiten de fora en de raadsvergaderingen heeft de raad over verschillende onderwerpen 

gesprekken gevoerd met het college van B&W op gepresenteerde onderwerpen.  

De volgende onderwerpen zijn gepresenteerd: 

- Toekomstige governance van vuilnisophaler Avalex; 

- Herinrichtingsplannen voor de Frans Halskade en de Generaal Spoorlaan; 

- Prestatie Afspraken met de lokale woningbouw corporaties; 

- Passend onderwijs; 

- Informatievoorziening sociaal domein; 

- Proces Prinses Beatrixlaan; 

- Inrichtingsplan Bogaardplein; 

- Plannen voor realisering van het Huis van de Stad; 

- Uitrol Cultuurvisie. 

 

RijswijkBuiten 

Tijdens de twee Sionsgaerde-bijeenkomsten is de raad bijgepraat over de ruimtelijke- en 

financiële ontwikkelingen rond de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. De 6e herziening van de 

grondexploitatie werd toegelicht en de planning en voortgang van de werkzaamheden in 

Sion en Haantje/Parkrijk.  

 

De gemeenteraad bracht ook een werkbezoek aan RijswijkBuiten. Bezocht werden de 

archeologische vondsten op de zogenaamde Kloosterlocatie; een zogenaamde nieuwbouw 

"kluswoning” en de nieuwbouw locatie van de school "BuitenRijck". 

 

Inkoopsamenwerking sociaal domein 

Over de inkoopondersteuning (Wmo 2019) H4 gemeenten (Delft, Midden-Delfland, Rijswijk 

en Westland) vond een aparte bijeenkomst plaats. De H4 gemeenten trekken gezamenlijk op 

bij de inkoop van de Wmo-taken Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Beschermd 

Wonen. Per 2019 lopen de contracten voor deze vormen van ondersteuning af. Dit betekent 

dat de gemeenten in de aanloop naar 2019 nieuwe inkoopafspraken moeten maken met 

zorgaanbieders. De raad heeft bij de bijeenkomst ideeën en aandachtspunten meegeven 

aan de bestuurders. 

 

3. Werkbezoeken en activiteiten 

De gemeenteraad heeft in 2017 verschillende werkbezoeken door de raad afgelegd. 

 

Veiligheid 

In het kader van het thema veiligheid werden door de raad twee bezoeken gebracht aan de 

brandweerkazerne. Daar werd in een eerste bijeenkomst gesproken met de Rijswijkse 

wijkagenten. Zij gaven een toelichting op de veiligheid in de wijken. Tijdens een tweede 

bijeenkomst in het najaar werd kennisgemaakt met de inspecteurs openbare ruimte  De 
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inspecteurs gaven een presentatie over de verschillende onderdelen van hun werk en 

beantwoordde vragen van de raadsleden.  

 

VNG congres 

Jaarlijks neemt een delegatie van de raad bestaande uit de fractievoorzitters en de griffier 

deel aan het VNG-congres. Het thema van het congres was Vakmanschap en vond plaats in 

Goes. Naast het leggen van contacten met bestuurders en raadsleden van andere 

gemeenten is het congres vooral bedoeld om op de hoogte te blijven van de belangrijkste 

actuele ontwikkelingen op gemeenteniveau.  

 

Slagersvakschool Plaspoelpolder 

Ter afsluiting van het politieke seizoen werd een bezoek gebracht aan de slagersvakschool 

in de Plaspoelpolder. Deze mbo-opleiding is vrij onbekend bij de raad. De raadsleden 

maakte kennis met de school, de leraren en enkele leerlingen en volgende verschillende 

workshops. 

 

Bezoek van Nelle fabriek met creatieve sessie 

Met de raad werd een bezoek gebracht aan de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Op deze 

locatie werd een rondleiding verzorgd en getoond hoe het oude complex opnieuw wordt 

gebracht als bedrijfsverzamelgebouw en plek biedt voor startende ondernemers die profijt 

hebben van elkaars nabijheid. Het bezoek werd afgesloten met een creatieve sessie: hoe 

kan Rijswijk er in 2030 uitzien. Wat zijn de stille ambities van de raad.  

 

Strandwalfestival 

Tijdens het Strandwalfestival werd in het tijdelijke stadhuis op het terrein feestelijk de 

facebookpagina Rijswijkkiest gelanceerd. Op deze pagina werden Rijswijkers uitgenodigd 

mee te praten over de toekomst van Rijswijk en werd al het verkiezingsnieuws gedeeld. 

Speciale ruimte was voor jongeren ingericht. Burgemeester Michel Bezuijen verrichtte de 

lancering in bijzijn van raadsleden en jongeren. De facebookpagina trok gemiddeld 3000 

bezoekers per week.  

 

Naast de politieke activiteiten van raadsleden in het tijdelijke stadhuis waren raadsleden 

actief bij het aankondigen van de optredens op de verschillende podia.  

 

4. Belangrijke besluiten van de raad 

In de eerste raadsvergadering van het jaar nam de raad een besluit over de vraag of de fiets-

voetveer over de Vliet, ter hoogte van Pasgeld in Rijswijk zuid, opnieuw in de vaart kon 

worden genomen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van de terugkeer van het voetveer 

was onderdeel van het college-akkoord tussen GBR-VVD-D66 en Groenlinks. De raad 

besloot, op voorstel van het college, af te zien van terugkeer. 

 

Inpassing van tuincomplex De Schoffel 

De raad nam het principe besluit om de inpassing van het tuincomplex De Schoffel in 

RijswijkBuiten te faciliteren. De randvoorwaarden waarbinnen dit mogelijk gemaakt kon 

worden werden vastgesteld en het college kreeg mandaat om met het bestuur van het 
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complex tot een akkoord te komen. Voor de inpassing zal het bestemmingsplan worden 

aangepast. 

 

Wijziging van de APV 

Na een uitgebreide bespreking met o.a. een beeldvormende sessie met politie, brandweer, 

buurtpreventie en handhaving, heeft de raad de gewijzigde algemeen plaatselijke 

verordening vastgesteld. Voor het voorstel is o.a. gekeken naar voorbeelden uit het land, 

waaronder Hollandse Kroon, die met een sterk gedereguleerde APV werkt. De raad heeft 

niet besloten tot een sterk gedereguleerd model, maar is vanuit de gedachte duidelijkheid 

aan de burger te bieden bij het VNG-model gebleven. 

 

Parkeren 

Het nieuwe parkeerbeleid dat in 2016 is geïntroduceerd, keert verschillende malen terug in 

de raadsvergadering. Meerdere fracties vragen extra aandacht voor de parkeertarieven, 

parkeren in de winkelgebieden en de parkeermogelijkheden voor mantelzorgers en 

bezoekers van sociale centra. Op verzoek de PvdA fractie wordt het onderwerp Parkeren 

geagendeerd in de raadsvergadering. In totaal worden 9 moties over het onderwerp 

parkeren ingediend. 

 

Voor sportverenigingen en Anbi instellingen worden naar aanleiding van moties nieuwe 

parkeervoorzieningen per raadsbesluit ingesteld. 

 

Evaluatie van de regionale samenwerking in de MRDH 

Per 1 januari 2015 is de MRDH, de opvolger van het Stadsgewest Haaglanden en de 

stadsregio Rotterdam, van start gegaan. Rijswijk is een van de 23 gemeenten die deel uit 

maakt van deze Metropoolregio. De raad is gevraagd zijn mening te geven over de nieuwe 

samenwerking. Hiertoe bracht burgemeester Aboutaleb (voorzitter MRDH) een bezoek aan 

de gemeenteraad.  

 

De gemeenteraad is positief-kritisch over de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke 

regeling van de MRDH. Vooral op het economische terrein wil de gemeenteraad zien dat de 

MRDH meerwaarde heeft. Gevraagd werd kritisch te kijken naar de opbrengsten voor de 

individuele gemeenten binnen het samenwerkingsverband. 

 

Gebiedsvisie In de Bogaard e.o. 

Het winkelgebied In de Bogaard en de omgeving van het winkelcentrum krijgt veel aandacht 

van de raad. De leegstand en de aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers is een 

belangrijk onderwerp van gesprek. De raad steunt de inzet van het college voor de 

Beatrixlaan. Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten en 

de constatering dat de komende jaren geen financiële ruimte voor de Beatrixlaan 

beschikbaar is. De gebiedsvisie wordt door de raad vastgesteld. 

 

Huis van de Stad 

Het voorstel voor het Huis van de Stad geldt als een van de meest uitvoerig behandelende  

voorstellen van 2017. Het project Huis van de Stad is in 2016 door de raad als Groot project 

gemarkeerd waardoor regelmatig het proces en de deelbesluiten terugkomen in de raad. 
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In mei 2017 heeft de raad het voorstel over de resultaten van het onderzoek naar en het 

ontwerp van een gefaseerde uitvoering van het Huis van de Stad behandeld. Tijdens deze 

raadsvergadering zijn door het college toezeggingen gedaan c.q. moties overgenomen op 

het gebied van: 

• een scherpe inzet van risicomanagement en kostenbewaking; 

• de beslissingsbevoegdheden van de gemeenteraad en de voortgangsrapportage 

(voortvloeiende uit de Procedureregeling grote projecten gemeente Rijswijk); 

• het laten uitvoeren van een second opinion op de uitgangspunten en risico’s van het 

voorlopig ontwerp en de resultaten daarvan als voorwaarde laten gelden voor het 

definitief ontwerp; 

• het in beeld brengen van de ruimtelijke, economische en maatschappelijke effecten 

van de realisatie van het Huis van de Stad op haar directe omgeving; 

• het actief betrekken van bewoners (en overige belanghebbenden) bij de verdere 

invulling van het concept Huis van de Stad. 

 

In de laatste vergadering van het jaar stemt de raad met 19 stemmen voor en 8 stemmen 

tegen in met de volgende stap in de richting van de realisering van het Huis van de Stad. 

Ingestemd wordt met het aanbestedingsgereed maken van het ontwerp van de 1e fase van 

de gefaseerde uitvoering van het Huis van de Stad en hiervoor de benodigde middelen ter 

beschikking te stellen.  

 

Voor de raad zelf is in 2017 de verordening ambtelijke bijstand geactualiseerd. Deze 

verordening heeft betrekking op de werkwijze van de gemeenteraad.  

 

5. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

2017 stond voor de gemeenteraad in belangrijke mate in het teken van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vanaf februari 2017 werd door de griffie begonnen 

met de voorbereidingen van de verkiezingen en het vaststellen van de ambitie voor de 

campagne. Ingezet werd op activiteiten ter bevordering van de opkomst bij de verkiezingen. 

Voor de verschillende activiteiten werd een extra budget van €50.000,- gereserveerd. 

 

Politiek Actief 

In samenwerking met ProDemos is in de maanden mei, juni en juli de cursus Politiek Actief 

voor de eerste keer in Rijswijk georganiseerd. In een viertal avonden werden de cursisten 

ingewijd in de wereld van de bestuurlijke verhoudingen en de aspecten van het raadswerk. 

De belangstelling voor de cursus was groter dan op voorhand gedacht. Daarom werd direct 

aansluitend aan de eerste cursus een tweede cursus georganiseerd. In totaal deden 55 

Rijswijkers mee aan de cursus. Verschillende raadsleden en medewerkers van de griffie 

verzorgde een presentatie over het raadswerk.  

 

Een groot aantal deelnemers heeft na de cursus de stap naar de actieve politiek gemaakt. Zij 

zijn lid geworden van lokale afdelingen van landelijke partijen en van lokale partijen. Van 

deze groep hebben een tiental cursisten een plek op de kieslijst weten te verkrijgen. De 

griffie en de raad kijkt daarom met succes terug op de cursus. 
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Scholen bezoeken de raad, raadsleden de scholen 

Leerlingen van het Wellantcollege bezochten de gemeenteraad en discussieerden over wat 

zij graag in de stad willen realiseren. Samen met raadsleden werden casussen voorbereid en 

werd over de voorstellen gestemd.  

 

Verschillende raadsleden verzorgde gastlessen over de lokale politiek bij het Wellant College 

en het Rijswijks Lyceum. 

 

Activiteiten – (social) media  

Onderdeel van het programma voor de verkiezingen was een sterke inzet op (social) media 

en het betrekken van jongeren. Tijdens het Strandwalfestival werd de facebookpagina 

Rijswijkkiest gelanceerd, een half jaar voor de verkiezingen. Voorbereidingen werden gestart 

voor de verkiezingskrant en het opstellen van de Stemwijzer.  

 

6. De Auditcommissie 

De Auditcommissie heeft in 2017 tweemaal vergaderd. In januari over de management 

rapportage met daarin de tussentijdse bevindingen van de controle van de accountant en in 

mei over de Jaarrekening 2016. De commissie heeft naar aanleiding van de bevindingen een 

advies over de Jaarstukken 2016 uitgebracht. De volgende punten werden naar voren 

gebracht: 

- Laat het college voor de raad inzichtelijk maken wat de risico’s van de 

grondexploitatie RijswijkBuiten zijn. 

- Informeer de raad over de mogelijk te betalen vennootschapsbelasting om de 

daadwerkelijke belastingdruk te bepalen. 

- Voer een veiligheids- en privacyscan uit door een onafhankelijke (IT) auditor op de 

systeemveiligheid en omgang in de organisatie met systeemveiligheid en 

persoonsgegevens, mede in het licht van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming die vanaf mei 2018 van kracht is. 

Deze punten zijn door de raad overgenomen. 

 

7. Werkgroepen  

In 2017 zijn een tweetal werkgroepen vanuit de raad actief geweest. Een goede en nuttige 

manier om een aantal specifieke onderwerpen inhoudelijk uit te diepen en kennis te 

vergroten. Het gaat om de werkgroep Sociaal domein en de werkgroep Raad in Positie. 

 

Sociaal domein 

De Werkgroep Sociaal Domein in 2017 zeer regelmatig bijeen geweest. De werkgroep is een 

initiatief vanuit de raad en bestaat –met uitzondering van Groen Links- uit een 

vertegenwoordiging van alle fracties. De werkgroep is namens de raad intensief betrokken bij 

de ontwikkeling van- en controle op het beleid met betrekking tot het sociaal domein.  

In 2017 heeft de werkgroep zich uitgebreid laten informeren over diverse onderwerpen 

binnen het sociaal domein, zoals evaluaties Innovaties Sociaal Domein, 

Jeugdbeschermingstafel en Pilot Klank. Verder werden verschillende werkbezoeken 

gebracht. De leden werkgroep koppelen in het forum samenleving de raad terug over hun 

activiteiten en ervaringen.. 
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Raad in positie 

De werkgroep ‘’Raad in positie’’ was al in september 2014 geïnstalleerd en is in 2017 

verschillende malen bijeengekomen. De werkgroep heeft zich specifiek in eerdere jaren 

gericht op het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw vergadermodel voor de 

raad.  

Begin 2017 werd de evaluatie van de pilot BOB-vergadermodel afgerond. Besloten werd niet 

over te gaan naar het BOB-vergadermodel, maar wel de fase van de beeldvorming toe te 

voegen aan het bestaande vergadermodel. 

In 2017 stond burgerparticipatie centraal. Het onderwerp bleek moeilijk in te kaderen en 

heeft niet tot een concreet product voor de raad opgeleverd.  

De werkgroep bestaat uit een voorzitter (de burgemeester), gemeentesecretaris, 3 

raadsleden en een vertegenwoordiging vanuit de griffie.   

 

8. Raadscommunicatie 

Het doel van raadscommunicatie is de bewoners van Rijswijk te informeren over de 

bevoegdheden en werkzaamheden van de raad en het besluitvormingsproces. Hiervoor 

worden op de website van de raad, de facebookpagina en het twitter-account berichten 

gemaakt en gedeeld.  

 

Daarnaast wordt met raadscommunicatie een verbinding gelegd tussen de raad en de 

bewoners. Vooral de facebookpagina tijdens de gemeenteraadscampagne veel interactie 

met bewoners over politieke onderwerpen laten zien. 

 

Voor de cursus Politiek Actief werden oproepen geplaatst in de lokale krant en de eigen 

communicatie kanalen en de gemeentelijke website. De respons op de oproepen was hoog 

en positief.  

 

9. Griffie 

De formatie van de griffie is in 2017 ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. De 

griffie bestond uit een formatie van 4,8 fte met de volgende personen: 

• John Massaar (griffier) 

• Alex Schipperheijn (raadsadviseur/ plv. griffier) 

• Jan Hoefnagel (raadsadviseur)  

• Rolf Rams (administratief ondersteuner) en 

• Dion Verlind (administratief ondersteuner). 

 

Taakgebieden van de griffie 

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin ondersteunen. 

De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de griffier. In de Instructie 
van de griffier zijn de taken opgenomen. Het zijn de volgende taken: 
 

1. Adviseert en ondersteunt de (voorzitters van de) raad, de fora, de commissies en het 
presidium, als mede de raadsleden bij de uitoefening van hun taak; 
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2. Adviseert en ondersteunt de raad, de deelnemers aan de fora, de commissies en de 
raadsleden bij het uitvoeren en vormgeven van de kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende taak en werkwijze; 
 

3. Adviseert en ondersteunt de burgemeester in zijn hoedanigheid als voorzitter van de 
raad, het presidium en de agendacommissie; 

 
4. Adviseert en ondersteunt het presidium en de agendacommissie bij de uitvoering van 

zijn taken, waaronder het vaststellen van de conceptagenda van de raad, de fora en 
de commissies en de wijze waarop onderwerpen worden behandeld en 
gecommuniceerd; 

 
5. Bewaakt de kwaliteit en vaststelling van raadsbesluiten; 

 
6. Zorgt voor een goede en tijdige voorbereiding, verslaglegging en afwikkelingen van 

vergaderingen van de raad, de fora, de commissies en het presidium en het terzijde 
staan van de voorzitters bij hun zorg voor een goede voorbereiding en verloop van de 
vergaderingen; 

 
7. Zorgt de griffie voor de informatievoorziening van de raad en de raadleden bij de 

uitoefening van hun rechten, zoals bij het opstellen van moties, amendementen en 
initiatiefvoorstellen; 

 

10. Rekenkamer Rijswijk 

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het bestuur en beleid van de gemeente 

en brengt hierover rapport uit aan de gemeenteraad. 

De rekenkamer kiest zelfstandig de thema’s voor onderzoek. Daarnaast kan de 

gemeenteraad de rekenkamer vragen om een onderzoek naar een bepaald onderwerp uit te 

voeren. De rekenkamer legt zijn bevindingen vast in openbare rapporten.  

De directeur van de Rekenkamer, de heer P. Castenmiller, werd in 2015 

voor twee jaar benoemd. In 2017 werd hij voor twee jaar herbenoemd.  

 

In 2017 heeft de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar 

burgerparticipatie. Het rapport Vol goede wil …Inzicht in de aanpak voor 

burgerparticipatie in Rijswijk werd in september door de raad besproken. 

De negen aanbevelingen van de Rekenkamer werden door de raad 

unaniem overgenomen. 
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11. De raad in cijfers 

Statistieken: initiatiefvoorstellen, amendementen, moties, raadsvragen, 

informatiebrieven aan raad, raadsadressen, ambtelijke bijstandverzoeken 

 

Overzicht over 2017 van de raad in getallen 

 

 

Overzicht bijeenkomsten 2016 2017 

 

Raadsvergaderingen 10 12 

Forum   10 9 

Presentatieforum/info sessies 10 7 

Auditcommissie 2 2 

Presidium 8 9 

Werkgroep sociaal domein 6 4 

Werkgroep Raad in positie 6 6 

Overzicht overige 

 

  

initiatief -voorstellen 2 1 

Interpellatie verzoeken 1 1 

amendementen  7 13 

Moties 17 33 

 

VERZOEKEN door Raadsleden  (via register ambtelijke bijstand Secretaris) 

  meer/minder dan voorgaand jaar 

2016 19  

2017  23 meer 

 

 INFORMATIEBRIEVEN a/d RAAD  

  meer/minder dan voorgaand jaar 

2016 117  

2017  124 meer 

 

 RAADSADRESSEN   (incl. Afd./Raad) 

  meer/minder dan voorgaand jaar 

2016 064 (incl. 09x afd./raad)  

2017 094 (incl. 08x afd./raad)  meer 

 

 

RAADSINFO’S 

2016 070 x  

2017  120x meer 

 

UITNODIGINGEN via IBabs 

2016 110  

2017 118 meer 
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VRAGEN VAN RAADSLEDEN o.g.v. art. 42   

2016 68  

2017  53 minder 

 

WEEKBERICHTEN  

   

2016  49  

2017   51 meer 

 

VRAGEN VAN RAADSLEDEN o.g.v. art. 42 per partij over 2017 

Partij aantal 2015  

GBR - 

D66 1 

BvR 8 

VVD 4 

CDA 4 

PvdA 12 

GL 3 

OR 7 

SP  1 

Fractie V/D Horst 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


