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      Nieuwsbrief VVD IJsselstein 
 

        12-03-2015 Nummer 2  
 

 
BESTUUR AAN HET WOORD 
 
De afgelopen maand heeft het bestuur niet stilgezeten. Alleen, de activiteiten hielden vooral verband met de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ron van Reenen is naast bestuurslid, ook kandidaat voor PS. En onze 
voorzitter werd op enig moment toegevoegd aan het campagneteam van de verkiezingen. Toch gingen ook de 
normale werkzaamheden door, de contacten met de VVD-afdelingen in de omringende gemeenten. Bijvoorbeeld: 
VVD voegt toe, een programma dat we op de ALV (12-05-2015 / 19:30) hopen te presenteren. Naar aanleiding 
van een landelijke kwestie (Marc Verheijen) en een regionale kwestie (Stichtse Vecht) is het integriteitsbeleid 
weer volop op de agenda geplaatst. De commissie die daarvoor is (en waar onze burgemeester Marianne Kallen 
deel van uit maakt) deed uitspraak, “niet alles wat kan mag ook”. Politici moeten zich ervan bewust zijn dat ze 
onder een vergrootglas liggen. Dat gaat heel ver. VVD-politici mogen zich niet beroepen op naïviteit. Zij moeten 
acief de schijn van fouten  vermijden. Zaken die normaal als privé zouden gelden, worden heel makkelijk 
‘verpolitiekt’. Voor VVD-politici op elke plek -bestuurder, raadslid, afdelingsbestuurder- een belangrijk issue 
derhalve. 
 
NIEUWS 
 
Provinciale staten verkiezingen en Waterschappen 18 maart 
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Opendag van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseerde zaterdag 7 maart een open dag. Op het terrein van 
de waterzuivering in IJsselstein – aan het Klaphek – ontving ons waterschap een paar honderd bezoekers. Van 
oudsher is jong en oud geïnteresseerd in waterbeheersing en alles wat daarbij komt kijken, zoals veilige dijken 
en onderhoud aan vaarten en sloten. Minder bekend is, dat Stichtse Rijnlanden daar jaarlijks € 127 miljoen aan 
uitgeeft. Geld, dat huishoudens, agrariërs en ondernemers in onze regio bijeenbrengen. Het bestuur van het 
waterschap ziet er op toe dat dit geld goed wordt besteed. Eéns in de vier jaar wordt dat bestuur gekozen. Op 
18 maart zijn er, naast verkiezingen voor de Provinciale Staten, ook verkiezingen voor het bestuur van het 
waterschap. Natuurlijk doet ook de VVD aan die verkiezingen mee. De VVD wil een sterke positie in het bestuur 
veroveren. Wie stemt op de VVD, kiest voor een waterschap dat zich beperkt tot zijn kerntaken: zorgen voor 
veilige dijken, droge voeten en schoon water. En daar niet meer geld aan uitgeeft dan nodig is, zodat u niet 
meer hoeft te betalen dan nodig is. Die boodschap heeft de VVD luid en duidelijk laten horen op de politieke 
markt, tijdens de open dag. De VVD houdt koers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees nieuwste blog van wethouder Huib Veldhuijsen over het Kloosterplantsoen 
http://huibveldhuijsen.tumblr.com/ 
 
TERUGBLIK RAAD  
 
41 Parkeerplaatsen Kloosterplantsoen  
De VVD fractie is tevreden dat de aanleg van de 41 parkeerplaatsen aan het Kloosterplantsoen, aan de kant van 
de Panoven kan beginnen! De oppositie partijen hebben tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 maart 
een motie ingediend tegen het realiseren van 41 parkeerplaatsen aan het Kloostplantsoen, aan de kant van de 
Panoven. De motie is door de meerderheid van de raad verworpen. Dit betekent dat de aanleg van minstens 41 
parkeerplaatsen kan beginnen en het stadspark Kloosterplantsoen nu volledig volgens plan, met vrij zicht op de 
stadsmuren, gerealiseerd kan worden. De tegenstanders van de parkeerplaatsen vinden het nut en de noodzaak 
niet bewezen. Daarbij vinden zij het behoud van slechts 3 gezonde bomen belangrijker dan het aanbieden van 
een hoogwaardig parkeerproduct voor de bezoekers, winkelend publiek, aan de binnenstad van IJsselstein en 
het verminderen van de parkeerdruk voor de bewoners (vergunningshouders) in de parkeerzones Centrum (C) 
en omliggende de woonwijken (S). 
 
Waarom is de VVD fractie voorstander van de de 41 parkeerplaatsen? 

• De plannen over de parkeervoorziening van het Kloosterplantsoen zijn al meerdere malen aangepast 
aan de ontwikkelingen en realiteit. Van een 3e parkeergarage, naar 80, 70 en uiteindelijk 41 
parkeerplaatsen; 

• Het verlies van 39 parkeerplaatsen aan de Anna van Burenstraat moet enigszins gecompenseerd 
worden voor bezoekers van de speeltuin en het nieuwe volwaardige stadspark; 

• De IJsselsteinse binnenstad en de omliggende wijken daaromheen moet zo autoluw gemaakt worden, 
waardoor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad toeneemt; 

• Het betaald straat parkeren zal afnemen, wat ook minder parkeeroverlast betekent voor de 
vergunninghouders van de parkeerzones C en S. Hierdoor verbetert ook voor hen de leefomgeving; 
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• IJsselstein gaat inzetten op City Marketing om meer bezoekers aan te trekken, waardoor er alleen maar 
meer parkeergelegenheid nodig zal zijn; 

• De economie laat weer groeicijfers zien; 
• De IJsselsteinse ondernemers verdienen een hoogwaardig parkeerproduct voor haar bezoekers en 

winkelend publiek. Dit door 4 parkeervoorzieningen rondom de binnenstad te realiseren; 
• De kwaliteit van het parkeerproduct vormt ‘het visitekaartje’  van de omgeving: het is de eerste 

kennismaking en de laatste herinnering van onze pittoreske binnenstad. 
 
Volgens het rapport van Spark zijn er nu voldoende parkeerplaatsen. Maar dit is inclusief het straatparkeren. De 
gemeente heeft nu een gemengd parkeerregime met zowel vergunninghouders als betaald parkeren. Wij willen 
het winkelend publiek en bezoekers voor de binnenstad niet in de omliggende woonwijken (S) laten parkeren 
maar bij de parkeervoorzieningen. Het rapport van Spark geeft zelf aan dat ontmoedigen van betaald 
straatparkeren in het centrum en de schil de kwaliteit van de stad ten goede komt en dat dan de 
parkeervoorziening Kloosterplantsoen wel nodig wordt. De VVD streeft nog steeds naar een autoluwe 
binnenstad. Bij realisatie van het Kloosterplantsoen heeft de IJsselsteinse binnenstad 4 kwalitatief hoogwaardige 
parkeervoorzieningen. Namelijk de parkeervoorzieningen Overtoom, Eiteren, het Podium en het 
Kloosterplantsoen. 
Het rapport van Spark is klaarblijkelijk door verschillende partijen op meerdere manieren te interpreteren. De 
tegenstanders kijken naar het verleden, waar er minder behoefte was aan parkeervoorzieningen, en wij als VVD 
kijken graag naar de toekomst en de kwaliteit van het parkeerproduct daarin.  
 
Voor meer info zie; 
https://www.facebook.com/video.php?v=359876280803691&comment_id=360129894111663&offset=0&tot
al_comments=16 
 
Meerjarenbeleidsplan WIL 2014-2018  
Met de komst van de participatiewet vroeg het MJBP van de WIL om een actualisatie. De VVD is tevreden te zien 
dat deze geen gevolgen heeft voor de begroting. Wij hebben ons echter wel afgevraagd of wij niet achter de 
feiten aan lopen. Het betreft hier immers een plan 2014-2018 en met een vast te stellen visie op de WSW 
bedrijven (Pauw) welke vastgesteld wordt in vierde kwartaal van 2015 kunnen we dus wel stellen dat we achter 
de feiten aan lopen. Het besluit op de visie WSW bedrijven kan niet eerder gemaakt worden omdat wij met Pauw 
bedrijven in een gemeenschappelijke regeling met Stichtse Vecht en Ronde Venen zitten. Zij hebben aangegeven 
niet eerder dan september hun visie klaar te hebben. Deze vallen binnen een andere arbeidsmarktregio. We 
zullen later kijken of en hoe deze gemeenschappelijke regeling nog vorm gaat krijgen. 
 
Door de overheid is vastgesteld dat de arbeidsmarktregio Utrecht binnen twee jaar 1145 garantiebanen moet 
realiseren. In deze economischetijd een lastige taak. Het goed onderhouden van contacten met lokale 
ondernemers en werkgevers is daarbij belangrijk. De participatieteams binnen de WIL gaan deze taak op zich 
nemen. De VVD heeft gevraagd ons actief te informeren over het verloop hiervan. Daarnaast heeft de VVD 
gewezen op de risico’s. Door de opeenstapeling van maatregelen om het aantrekkelijker te maken om mensen 
met een beperking in dienst te nemen kan er en verdrukking in de arbeidsmarkt ontstaan welke nieuwe instroom 
veroorzaakt. 
 
Met de dalende budgetten moeten er keuzes gemaakt worden. Door zoveel mogelijk te harmoniseren van beleid 
met de andere lekstroom gemeentes moeten deze kosten laag gehouden worden. Er moet echter wel plaats 
blijven voor maatwerk. Door een integrale samenwerking met sociaalteam en dagbesteding moet een efficiente 
aanpak leiden tot kosten daling en preventie. Nu er geen nieuwe instroom is in de WSW bedrijven (Pauw) heeft 
de VVD tevens aan de portefeuillehouder gevraagd om de financien van deze gemeenschappelijke regeling goed 
in de gaten te houden. Geen nieuwe instroom betekent ook geen nieuwe financiele middelen voor de Pauw. 
Hierdoor zouden zij tot aan de nieuwe visie een tekort aan financiele middelen kunnen krijgen. 
 
De coalitie heeft een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat het gedeelte dat gaat over het nieuw te 
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vormen beschutwerk alleen geldt voor 2015. Door expliciet te besluiten dat de uitgangspunten rond 
beschutwerk alleen gelden voor 2015, krijgt de gemeenteraad de kans om een open discussie te voeren over de 
kaders en uitgangspunten die volgens de raad meegenomen moeten worden in de te ontwikkelen visie over 
beschutwerk. Dit amendement is door alle partijen gesteund! Dit is goed voor IJsselstein. Hiermee kunnen wij het 
beste beleid binnen gestelde budgetten bereiken. 
 
Met dit MJBP 2.0 welke voor ons ligt, ligt er een weg klaar voor het ontwikkeljaar van WIL 2015. Door een 
integrale aanpak zal de cliënt zo efficiënt mogelijk ondersteunt worden waar nodig. De kosten moeten wat de 
VVD betreft ook in de toekomst binnen de huidig gestelde budgetten blijven. Alleen op die manier kunnen we 
ervoor zorgen dat niet alleen cliënten van nu maar ook van toekomstige generaties gebruik kunnen maken van 
deze voorziening. Verder wil de VVD wil zo snel mogelijk beginnen aan het creëren van de toekomst visie PAUW 
want deze cliënten verdienen spoedig helderheid! 
 
Integraal Veiligheidsplan 
In de raadsvergadering lag het integraal veiligheidsplan voor. Anastasia heeft namens de VVD de volgende 
woorden uitgesproken. Veiligheid is essentieel voor IJsselstein, dat is een ieder wel duidelijk. Die veiligheid is dat 
wat IJsselstein tot IJsselstein maakt, we voelen ons veilig en daarom thuis, dat is IJsselstein. 
 
Daarbij lag de nadruk op het feit dat Veiligheid niet alleen door de overheid of de gemeente wordt gemaakt, 
maar dat die veiligheid door de IJsselsteiners zelf wordt gemaakt. We consumeren niet alleen we produceren die 
veiligheid samen. Niet alleen naar de overheid kijken zelf mee doen. 
 
In het ipv wordt gestreefd naar een toename van burgers in WAAKS en BURGERNET van 1 procent. De VVD wil 
dit graag hoger zien, namelijk 10 procent. Het feit dat andere gemeenten achter blijven in de doelstelling 
betekent niet dat IJsselstein z'n ambitie zo laag moet stellen. 
 
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de passage over radicalisering, een nieuw fenomeen binnen het 
veiligheidsplan. Wij hebben het college gevraagd wat zij gaat doen aan uitwerkingsprogramma's, hoe de raad 
hierin betrokken gaat worden en hoe wij blijvend geïnformeerd gaan worden over de consequenties voor 
IJsselstein. 
 
En als laatste hebben wij ons uitgesproken over de aanpak van vandalen. 
" Vandalen betalen" was een uitgangspunt dat het vorige college nastreefde.  Het college heeft toegezegd dat, 
als daders van vernielingen worden gepakt de gemeente actief in zal zetten om de schade te verhalen op de 
daders. Dat is een prima uitgangspunt.  De VVD heeft het vorige college menigmaal gevraagd successen op dat 
gebied duidelijk te communiceren. Geef successen door, ook dat bevordert het veiligheidsgevoel van de 
IJsselsteiners. Communiceer naar de IJsselsteiners wat het beleid is en wat onze successen zijn. 
Het college heeft toegezegd dit actief te zullen doen, dus wij horen graag van u of dit naar uw voldoening 
geschied...... 
 
 
VOORUITBLIK CLUSTERS  
 
Cluster ruimte 17 maart 2015;  

• Presentatie HUUtrecht studenten smart sustainable city 
• Bespreking uitgangspunten Clinckhoeff 
• Presentatie inzake huisvestingsverordening 
• Raadsvoorstel uitvoering Kasteelpark 

Cluster Samenleving 18 maart 2015;  
• Bespreking convenant regionaal werkbedrijf 
• Ingekomen stuk 12 subsidies sociaaldomein 
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Cluster Bestuur 19 maart 2015; 
• Nieuwe verordening rekenkamercommissie 
• Vaststellen algemene subsidie verordening 
• Brief over de kaderbrief 2016, het beleidsmatig jaarverslag 2014, de beleidsevaluatie 2012 en de brief 

van de werkgroep P&C 
• Bespreken twee stukken opgesteld in het kader van het integrale veiligheidsplan 

 
 
AGENDA 
Maart/april 
 
Thema bijeenkomst wonen       12-03-2015 
IJsselstein in Debat       13-03-2015 
Cluster ruimte        17-03-2015  
Cluster Samenleving        18-03-2015 
Cluster Bestuur        19-03-2015 
NL Doet  VVD/stichting Reinaerde pannenkoeken bakken   20-03-2015 
U10 café Strategische koers voor de regio     25-03-2015 
Raadsconferentie kadernota      26-03-2015 
Informatie bijeenkomst WIL      30-03-2015 
U10 café Sociale woonopgaaf      01-04-2015 
Raadsvergadering       02-04-2015 
Liberale Borrel Fulco Theater      04-04-2015 
Thema avond financiële stukken      09-04-2015 
Volgende nieuwsbrief (nummer 3)      09-04-2015 
IJsselstein in Debat       10-04-2015 
U10 café relatie avond verbonden partijen     23-04-2015  
Algemene Leden vergadering      12-05-2015 
 
 


