AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
(vragen van de fractie van GroenLinks)

No. 18/70

Rijswijk,

Corsa nummer: 18.089525
Geacht college,
Het is oktober, Stoptober, een maand waarin we samen 28 dagen niet roken. Dit is een initiatief van
o.a. de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Deze drie fondsen hebben ook het
initiatief genomen voor de Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die opgroeit zonder de
schadelijke gevolgen van (mee)roken en vrij van de verleiding om te gaan roken. Een generatie die
vanaf de zwangerschap hiertegen beschermd wordt en die in vrijheid kan kiezen voor een gezonde
toekomst. Deze initiatieven sluiten aan bij de sociale ambitie in het hoofdlijnenakkoord ‘Rijswijk
maken we samen’ om niet-roken te stimuleren.
In Groningen is onlangs een belangrijke en grote stap gezet, door rookvrije zones in de publieke
ruimte in te stellen. Maar in meer gemeenten worden stappen gezet om roken tegen te gaan.
Amsterdam heeft bijvoorbeeld een speciaal beleid over roken met als belangrijkste speerpunt het
voorkomen dat jongeren beginnen met roken en de gemeente Noordwijk streeft ernaar de
sportparken rookvrij te maken. In Rijswijk hebben al enkele organisaties uit eigen initiatief ervoor
gekozen rookvrij te worden; zo hebben een aantal sportverenigingen en kinderboerderij Het Akkertje
zich aangesloten bij Rookvrije Generatie.
GroenLinks wil dat ieder kind in Rijswijk opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van (mee)roken en
vrij blijft van de verleiding om te gaan roken en heeft daarom volgende vragen:
1.
2.

3.
4.
5.

Is het college het met GroenLinks eens dat alle kinderen zoveel mogelijk in een rookvrije
omgeving moeten opgroeien?
Deelt het college onze mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven? Zo ja, hoe
wil het college dit uitdragen? Wanneer is al het maatschappelijk vastgoed, inclusief het
gemeentehuis, rookvrij, d.w.z. ook geen inpandige rookruimtes meer en niet roken bij de
ingang van het gebouw?
Welke organisaties in Rijswijk zijn rookvrij of hebben die intentie en welke niet? Graag een
overzicht.
Wat gaat het college doen om meer organisaties te stimuleren om rookvrij te worden?
Is het college bereid beleid te ontwikkelen en/of een concreet actieplan te maken om de
Rookvrije Generatie in Rijswijk vorm te geven en de gemeente aan te melden bij Alliantie
Nederland Rookvrij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt de raad hierover
geïnformeerd?

Namens de fractie van GroenLinks,
Marieke Alberts en Hanneke van der Kooij

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
Vraag 1: Is het college het met GroenLinks eens dat alle kinderen zoveel mogelijk in een rookvrije
omgeving moeten opgroeien?
Ja.
Vraag 2: Deelt het college onze mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven? Zo ja,
hoe wil het college dit uitdragen? Wanneer is al het maatschappelijk vastgoed, inclusief het
gemeentehuis, rookvrij, d.w.z. ook geen inpandige rookruimtes meer en niet roken bij de ingang van
het gebouw?
Ja. Het maatschappelijk vastgoed is rookvrij. Binnen de locaties maatschappelijk vastgoed zijn geen
rookruimtes.
Buiten het maatschappelijk vastgoed zijn alleen bij de Van Zweedenzaal en de Marimbahal rookvrije
zones/entrees. Het is mogelijk om bij het overig maatschappelijk vastgoed door middel van een logo
aan te geven dat er niet gerookt mag worden bij de entree.
Binnen de gemeentelijke organisatie kan besproken worden of een rookruimte nog van deze tijd is.
Wij zullen dat op de geëigende wijze bij de OR onder de aandacht brengen.
Vraag 3: Welke organisaties in Rijswijk zijn rookvrij of hebben die intentie en welke niet? Graag een
overzicht.
Hiervan houden wij geen register bij. Wel weten wij dat er draagvlak is onder partijen. Bijvoorbeeld is
bekend dat RHC Hockey bijna geheel rookvrij is als Rijswijkse buitenvereniging. Tennisvereniging
Welgelegen en Korfbalvereniging Refleks zijn deels rookvrij.
Vraag 4: Wat gaat het college doen om meer organisaties te stimuleren om rookvrij te worden?
Zoals aangegeven is tegengaan van roken en rookvrij opgroeien een belangrijk speerpunt binnen het
lokaal gezondheidsbeleid. Na vaststelling van de nota lokaal gezondheidsbeleid door de raad wordt
een uitvoeringsagenda opgesteld met concrete acties/maatregelen om de doelstellingen te behalen.
Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda wordt aan alle partners in Rijswijk op het gebied van sport,
bewegen en gezondheid gevraagd om mee te denken en mee te werken.
Vraag 5: Is het college bereid beleid te ontwikkelen en/of een concreet actieplan te maken om de
Rookvrije Generatie in Rijswijk vorm te geven en de gemeente aan te melden bij Alliantie Nederland
Rookvrij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
Ja.
De aanpak met betrekking tot het terugdringen van het aantal inwoners dat rookt en rookvrij opgroeit
maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Sport en Gezondheid. Deze uitvoeringsagenda wordt
in het eerste kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan de raad gestuurd.
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