
                                       

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 

 

Onderwerp : Kadernota Schuldenvrij Rijswijk 2022-2026 

Datum        : 4 november 2021 

 

Geacht college, 

 

Inleiding 
Wij hebben in onze vergadering van 2 november 2021 uitgebreid gesproken over de Kadernota 
Schuldenvrij Rijswijk 2022 – 2026. Daarbij hebben wij aan de ook aanwezige beleidsadviseur een 
aantal vragen voorgelegd en een aantal kanttekeningen geplaatst. 
Wij gaan ervan uit dat deze vragen en opmerkingen aanleiding geven tot herformulering of tot een 
nadere reactie van uw kant. 
 
Advies 
Alles overwegende kunnen wij toch instemmen met deze kadernota. 
 
Bijzondere kanttekening 
Het viel ons op dat in de nota geen aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de zogenaamde 
Toeslagenaffaire voor inwoners van Rijswijk en welke maatregelen of stappen u voor ogen heeft om 
deze gevolgen aan te pakken. 
Uw beleidsadviseur gaf aan dat de nota hier niet het geëigende document voor zou zijn, omdat het 
zou gaan om een ‘incident’ dat door de rijksoverheid is veroorzaakt. 
Voor zover dat uw standpunt mocht weergeven delen wij die opvatting niet. 
Als de onderhavige nota erin moet voorzien een schuldenvrij Rijswijk na te streven kan men niet aan 
de enorme impact voor ook Rijswijkse inwoners voorbij gaan. Naar wij hebben begrepen gaat het om 
circa 150 inwoners. Het gaat hier naar onze mening om de gevolgen van een falende overheid, 
waarvan de gevolgen ook op lokaal niveau spelen en om aandacht vraagt van de overheid die het 
dichts bij de burger staat, zijnde de gemeente. 
Wij vragen daarom nadrukkelijk om hier in de nota ook bij stil te staan. 
Daarbij is het goed ook in beeld te brengen hoe u in toekomstige situaties maatregelen denkt voor 
ogen te hebben die moeten voorkomen dat inwoners de dupe worden van falend 
overheidshandelen. 
 
Tot slot 
Naar aanleiding van een eerder advies deelde u ons mee dat onze opmerkingen en kanttekeningen 
niet bij de behandeling van het betreffende voorstel betrokken konden worden. 
Wij betreuren dat en hopen dat dit een eenmalig gebeuren was en u onze adviezen dusdanig serieus 
neemt dat er voldoende gelegenheid is deze in de besluitvorming te betrekken. 

http://www.rijswijk.nl/index.jsp


Wij zien uw reactie op dit advies graag tegemoet, vanwege het digitale werken ook gemaild naar 
AdviesraadSociaalDomein@rijswijk.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Rien Hazebroek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk 
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