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      Nieuwsbrief VVD IJsselstein 
 

        05-02-2015 Nummer 1  
 

 
BESTUUR AAN HET WOORD 

 

In de laatste Algemene Ledenvergadering is aan drie mensen gevraagd om een 

plan te maken hoe we verder gaan met de VVD in IJsselstein. Ron van 

Reenen, Eveline Schell en Rob de Vries zijn met die opdracht aan het werk 

getogen. Intussen blijkt dat veel afdelingen zich dezelfde vraag stellen. In het 

Utrechtse is een groep gevormd rond de afdeling Utrechtse Heuvelrug. Een 

groep die barst van de creativiteit en plannen voor de toekomst. Vanuit 

IJsselstein doen we daar van harte aan mee. Het gaat om een andere manier 

van denken: niet de vraag “Hoe komen we aan leden” staat centraal. Maar 

wel de vraag: “Wat voor aantrekkelijks hebben we mensen te bieden als lokale 

VVD?” Er worden volop plannen gemaakt voor reisjes (kijken achter de 

schermen van de macht), scholing (voor doelgroepen veel breder dan VVD 

aanhang), avonden met de VVD-top (die heeft aangegeven mee te zullen 

werken) en nog veel meer dingen. De landelijke VVD is aan het nadenken over 

de vraag wat de veranderende maatschappij voor invloed heeft op bijvoorbeeld 

lidmaatschappen. Jongeren worden niet meer lid van een club om dat 60 jaar 

lang vol te houden. Jongeren zijn wel te porren voor een commitment dat 

gericht is op een specifiek onderwerk en in tijd beperkt is. Wat betekent dat 

voor een ledenorganisatie als de VVD? Ook aan dat nadenken wordt vanuit 

IJsselstein meegedaan. Daarnaast zijn we bezig met een ronde langs mensen 

(leden en niet-leden) om te vragen hoe vanuit verschillende sectoren naar 

onze club wordt gekeken? Wat verwacht men van ons en hoe kunnen mensen 

ons helpen dat te verwezenlijken? Kortom, er gebeurt een hoop. Maar 

iedereen die nog meer of andere ideeën heeft, neem alsjeblieft contact met 

ons op en laat het ons weten. 

Rob de Vries, Eveline Schell en Ron van Reenen 
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FRACTIE VVD IJSSELSTEIN 
 
Wisseling fractievoorzitterschap 

Anastasia van der Lugt volgt Marcel Sijbrandij op als de nieuwe 

fractievoorzitter van VVD IJsselstein. Dat werd bekend gemaakt tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 18 december. Marcel Sijbrandij blijft wel actief 

als raadslid voor de VVD en hij wordt plaatsvervangend fractievoorzitter. 

 

Marcel Sijbrandij doet na 7 jaar fractievoorzitterschap een stap terug: “Ik heb 

het met veel plezier gedaan. Maar de steeds drukkere internationale 

werkzaamheden bij mijn werkgever, Luchtverkeersleiding Nederland, bieden op 

dit moment te weinig ruimte om het fractievoorzitterschap naar mijn 

inzichten in te vullen. Vandaar dat ik het voorzitterschap beschikbaar heb 

gesteld binnen de fractie’’. Marcel Sijbrandij werd in 2006 gekozen in de 

gemeenteraad en in 2008 nam hij het fractievoorzitterschap over van Bram 

van Roo.  

 

De fractie heeft uit haar midden voor Anastasia van der Lugt gekozen, die al 

plaatsvervangend fractievoorzitter was, en heeft veel vertrouwen in de eerste 

vrouwelijke fractievoorzitter van de VVD in IJsselstein. Anastasia van der Lugt 

woont vanaf 2001 in IJsselstein en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad. Zij is 

voorzitter van het cluster Bestuur en plaatsvervangend voorzitter van cluster 

Ruimte. In het dagelijks leven is Anastasia van der Lugt onderneemster en is 

zij onbezoldigd bestuurder. De fractie van  VVD IJsselstein is Marcel Sijbrandij 

veel dank verschuldigd voor de inzet en betrokkenheid waarmee hij in de 

afgelopen 7 jaar leiding heeft gegeven aan de fractie. 

 

Ondanks een wisseling van de wacht blijft, aldus de nieuwe fractievoorzitter, 

de VVD zich richten op een veilig en dynamisch IJsselstein.“Veiligheid, lage 

woonlasten en een solide financieel beleid is één. Maar om ook dynamiek te 

genereren moeten we verder blijven bouwen aan de kwaliteit van IJsselstein. 

De balans tussen de volksvertegenwoordigende rol en de bestuurlijke rol wordt 

de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Die gaan wij graag aan.”, aldus 

Anastasia van der Lugt.  
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NIEUWS 
 
Wethouder Huib Veldhuijsen heeft persoonlijk blog 

Lees o.a. over zijn 1e 100 dagen als wethouder; 

http://huibveldhuijsen.tumblr.com/ 

 

Kandidaat Provinciale verkiezingen  

Mijn naam is Ron van Reenen, ik ben 52 jaar en woon in IJsselstein, de poort 

tot de Lopikerwaard. Na de Nederlandse Politie Academie heb ik de post-HBO-

opleiding Verandermanagement voltooid. Ik ben werkzaam als adviseur Veiligheid 

voor de gemeenten IJsselstein en Montfoort en bestuurslid van de VVD-

afdeling IJsselstein. Mijn motivatie: alle inwoners van de provincie, jong en 

oud, ongeacht hun herkomst, moeten veilig zijn en zich veilig voelen. Veilig en 

in vrijheid samenleven. Dat betekent dat een rit naar werk, sport of school 

een veilige moet zijn. Veilig verkeer én een goede bereikbaarheid, want dat is 

belangrijk voor economische ontwikkeling en een aangenaam leefklimaat. Daar ga 

ik voor! Kortom ik ben uw kandidaat voor de Lopikerwaard!   

 

 
 
Kandidaat Waterschapsverkiezingen  

Ook in IJsselstein en in de Lopikerwaard willen inwners veilige dijken, droge 

voeten en schoon water.  Ons waterschap – het Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden – zorgt daar voor. Het waterschap geeft daar jaarlijks 

€127 miljoen aan uit. Help de VVD aan zetels in het waterschapbestuur. Dan 

kunt u er van op aan dat dit geld – úw geld – doelmatig en alleen dáár aan 

wordt besteed.  

Mijn naam is Kees Duijvelaar, uw VVD-kandidaat voor het bestuur van het 

waterschap.  Ik heb een juridische, economische en informatie achtergrond. Ik 

heb ruimte kennis en ervaring opgedaan in het locale bestuur, gedurende de 

ruim 30 jaar die ik werk voor de VNG en gedurende mijn lidmaatschap van de  

gemeenteraad van IJsselstein. 

Ik sta volledig achter ons programma voor het waterschap. Wat ik vooral 

belangrijk vind, is dat het Waterschap kosten-effectief opereert, zich toelegt 

op zijn kerntaken en ondernemers in onze regio kansen geeft.  

Kees Duijvelaar 

 

http://huibveldhuijsen.tumblr.com/


 4 

 
TERUGBLIK RAAD  
 
Toetreding Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

 ODRU verricht voor gemeente IJsselstein taken op het gebied van bouwen en 

wonen, vergunningverlening, handhaving en milieu. 

 

De gemeenteraad heeft in december 2010 besloten uitvoerende taken op 

afstand te zetten. Vooruitlopend op de formele toetreding tot de ODRU zijn 

al er diverse stappen gezet. Zo zijn overeenkomsten getekend ten aanzien van 

de dienstverlening en de overgang van het personeel. Samenwerking met andere 

gemeenten in een gemeenschappelijke regeling is de beste optie. De raad heeft, 

ingegeven door een gebrekkige bedrijfsvoering bij de ODRU, het voorstel 

aangehouden in afwachting van de situatie waarin de ODRU op orde is 

gebracht. De interim directeur van de ODRU heeft aangetoond hoe de ODRU 

de bedrijfsvoering het afgelopen jaar op orde heeft gekregen. Door toe te 

treden tot deze organisatie in ontwikkeling worden op termijn 

bedrijfseconomische schaalvoordelen behaald en kan een hogere kwaliteit van 

dienstverlening worden gerealiseerd. Bovendien wordt voldaan aan de 

richtingaanwijzers, die college en raad in het project ‘Keuzes maken’ hebben 

geformuleerd.  

 

Huisvesting stadhuis  

Het stadhuis van IJsselstein is de afgelopen jaren steeds leger komen te staan. 

Dit heeft te maken met het uit huis plaatsen van diensten zoals groenbeheer, 

afvalverwerking en sociale zaken. Ook delen wij als IJsselstein onze ambtenaren 

met de gemeente Montfoort. Gemeenschappelijke regelingen bieden veel 

voordelen, maar qua huisvesting hebben wij gemerkt dat de andere (grotere) 

gemeente vaak voor huisvesting zorgen wat leidt tot (meer) leegstand bij ons. 

 

Afgelopen november heeft de VVD een debat geopend over de leegstand in het 

stadhuis, waarbij wij als ludieke oplossing hebben aangegeven dat de ambtenaren 

uit Utrecht (waar een ruimtegebrek is) wellicht in ons stadhuis konden huizen. 

Het college vond het idee sympathiek, maar gaf aan kaders van de raad nodig 

te hebben om de mogelijkheden voor het terugdringen van de leegstand verder 

uit te werken. 

 

Afgelopen raadsvergadering lag een voorstel van het college om die kaders te 

stellen en om een projectmanager te benoemen die op zoek gaat naar 
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oplossingen voor beide stadhuizen. Diverse partijen hebben gereageerd en 

kwamen met oplossingen waaronder het inplaatsen van maatschappelijke 

organisaties waaronder het Centrum Jeugd en Gezin, Pulse of wellicht de 

bibliotheek. Ook het ombouwen naar woningen werd genoemd. 

 

De fractie van de VVD heeft aandacht gevraagd voor het stadhuis als a1locatie 

aan de poort van de binnenstad met mogelijkheden voor huisvesting van ZZP-

ers of zelfs de volledige verkoop van het stadhuis.  

 

Daarnaast hebben wij vragen gesteld over de kostenverdeling van de 

projectmanager. De verdeling was op basis van inwonersaantallen (30 procent 

Montfoort en 70 procent IJsselstein), maar in dit specifieke geval gaat het 

om twee gebouwen met een vergelijkbare inspanning en is er sprake van 

communicerende vaten.  

Ons voorstel was dan ook om deze kosten op basis van 50/50 te berekenen. 

Alle partijen in de raad, zowel de coalitiepartijen D66 en CDA, als de 

oppositiepartijen waren het hiermee eens. Na een schorsing van beide kanten is 

het dictum van het besluit aangepast en draagt IJsselstein evenveel bij als 

Montfoort. 

 

Wij hopen dat, door het stellen van deze kaders, er een snelle oplossing komt 

voor de leegstand. Want leegstand kost IJsselstein geld en dit geld kunnen 

beter besteden aan andere zaken waar de VVD voor staat. 
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VOORUITBLIK CLUSTERS  
 

Cluster ruimte 17 februari 2015;  

 Verkeersmeldpunt 

 3e Partiële herziening calscollege  

 Parkeervoorziening kloosterplantsoen 

Cluster Samenleving 18 februari 2015;  

 Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag 

 Op verzoek PvdA en D66 ingekomen stuk GGDru 

 Beleidsplan WIL 2014-2017 kaderbrief WIL 

 Samenwerking WIL en RMC in jongerenloket 

Cluster Bestuur 19 februari 2015; 

 Voetpad Kerpelbrug 

 Vaststellen van het normenkader IJsselstein 

 Vacature functie griffier 

 Integraal veiligheidsplan 2015-2018 

 
 
AGENDA 
februari/maart 

 

Extra raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester  17-02-2015 

Cluster ruimte        17-02-2015  

Cluster Samenleving        18-02-2015 

Cluster Bestuur        19-02-2015  

Lijsttrekkersdebat Provinciale Staten     02-03-2015 

Bijeenkomst “gemeenten op weg naar 2020” van de VNG  11-03-2015 

Volgende nieuwsbrief (nummer 2)     12-03-2015 

 

 


