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      Nieuwsbrief VVD IJsselstein 
 

        09-04-2015 Nummer 3  
 

 
BESTUUR AAN HET WOORD 
 
ALV VVD IJsselstein 12-05-2015 

Op dinsdag 12 mei aanstaande nodigen wij u uit voor de algemene 

ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur bent u welkom bij Loodgietersbedrijf N.J. 

van de Broek, Kamerlingh Onneslaan 24, 3401MZ IJsselstein. Zoals u weet is 

het bestuur de afgelopen maanden bezig geweest met een zoektocht naar de 

wijze waarop wij onze partij kunnen vernieuwen en verjongen. Wij hebben 

hierbij onder andere aansluiting gezocht bij het initiatief ' VVD voegt toe" van 

de gezamenlijke VVD afdelingen in de Provincie Utrecht. Tijdens deze ALV 

willen wij u graag meenemen in het proces dat wij hierbij doorlopen hebben en 

de conclusies die wij hierbij getrokken hebben. Wij hopen op een grote opkomst 

op 12 mei, omdat we het van groot belang achten dat onze afdeling zich zo 

breed mogelijk uitspreekt over de tijdens deze ALV voor te stellen 

vernieuwingsrichting.  

 

Mijn terugblik op de Provinciale Staten Verkiezingen 

Na een, voor mij onverwacht, strenge selectie ben ik op plaats 10 van de 

kandidatenlijst terecht gekomen. Dat vind ik een eervolle plek. Ik heb veel 

werkervaring en politieke sensitiviteit maar politieke ervaring heb ik niet. 

 

Alle noodzakelijke veranderingen die het Kabinet Rutte II heeft doorgevoerd 

maken dat de VVD er landelijk niet goed voor stond. Het zou dan ook heel fijn 

zijn geweest als de 11 PS zetels van de periode 2011-2015 behouden konden 

worden. Bij de start van de campagne hadden we echter net de bonnetjes 

affaire van Mark Verheijen en de aanhouding van de fractievoorzitter van 

Stichtse Vecht te verwerken. De eerste peiling leverde dan ook slechts 7 

zetels op. Maar peilingen zijn gelukkig dagkoersen. Met de kandidaten voor PS 

hebben we echter, gelukkig goed ondersteund door heel veel actieve afdelingen, 

een mooie campagne neergezet. Ondanks het aftreden van Opstelten en Teeven 

hebben we uiteindelijk 9 zetels behaald. Een mooie prestatie gezien de 

omstandigheden. Voor mij persoonlijk natuurlijk jammer genoeg net een zetel 

te weinig. 
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Ik heb 1108 voorkeurstemmen gekregen, waarvan 762 in IJsselstein. Ik ben 

heel blij met zo’n mooi aantal maar helaas niet genoeg voor een 

voorkeurszetel. Ik ben wel heel trots op de mooie ondersteuning die ik vanuit 

de afdeling heb ervaren. Ik wil daarbij voor Bas, Saskia en Tom noemen want 

zonder hun steun en goede campagne hadden we dit resultaat niet neer 

kunnen zetten. In IJsselstein hebben we overigens de verkiezingen dik 

gewonnen. Met deze uitslag zouden we in de gemeenteraad weer de grootste 

zijn geworden en opvallend vond ik dat D’66 in IJsselstein, tegen de landelijk 

trend in, minder stemmen heeft gekregen. Persoonlijk heb ik veel geleerd van 

de campagne. Het is boeiend om met zo veel mensen in de hele provincie in 

gesprek te gaan en de VVD politiek te verdedigen. Je doet veel nieuwe 

contacten en ervaringen op. Je leert veel van de verschillen die we ook in onze 

provincie hebben maar ik heb ook veel geleerd van de contacten die we hadden 

met de meereizende bewindspersonen en Eerste- en Tweede Kamerleden.  

 

Kortom een ervaring die ik koester en niet had willen missen. Ik ben nu eerste 

reserve voor PS en ik neem toch aan dat er in de komende vier jaar wel een 

plaatsje vrij zal komen zodat ik alsnog kan meewerken aan een extra 

aansluiting op de A2. 

 

Ron van Reenen 
 

 
 
 
NIEUWS 
 
Bingo-middag Isselwaerde 15-05-2015 

Tijdens de beursvloer op 02-10-2014 heeft de VVD een deal gesloten met 

verpleeghuis Isselwaerde, een verpleeghuis voor dementerende ouderen. De deal 

van de VVD IJsselstein en Isselwaerde omvat het ondersteunen van een bingo-

middag met bewoners van Isselwaerde. Wegens succes op herhaling, want in 

2013 was dit een zeer geslaagde middag. Voor deze middag zijn wij nog opzoek 

naar vrijwilligers. De Bingo-middag vindt plaats op vrijdag 15 mei van 13:45 

tot 16:15. Mocht u een bijdrage willen leveren dan kunt u een mail sturen 

naar saskiavvd@gmail.com. Wij kijken uit naar uw reactie! 

 
  

mailto:saskiavvd@gmail.com
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TERUGBLIK RAAD  

 

Stadspark op het kasteelterrein 

Donderdag 2 april jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd 

met het inrichtingsplan van het stadspark op het kasteeltterrein. De VVD is 

verheugd dat, na ruim 20 jaar discussie, nu eindelijk begonnen kan gaan worden 

aan de aanleg van het stadspark voor alle IJsselsteiners, waarbij de 

zichtbaarheid van de monumentale ‘Loyer toren’ (de kasteeltoren) centraal 

staat in het inrichtingsplan.  Het stadspark versterkt de kracht van de 

historische binnenstad. De historische binnenstad van IJsselstein is niet alleen 

van toegevoegde waarde voor onze eigen inwoners, maar trekt ook bezoekers 

aan van buiten IJsselstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VVD heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering samen met het CDA, LDIJ 

en CU een motie ingediend om de uitvoering van het plan zo doelmatig 

mogelijk te realiseren. Hoewel er voldoende middelen zijn gereserveerd door de 

gemeenteraad  betekent dit niet dat het ook volledig uitgegeven moet 

worden. De VVD wil het bedrag van de reservering dat na realisatie nog 

resteert beschikbaar houden voor verdere beleidsontwikkeling en planvorming 

van de overige kwadranten van het kasteelterrein. Het kasteelterrein bestaat 

uit vier kwadranten; namelijk A, B, D en C. Op A & C wordt nu het 

stadspark ingericht. Na enkele toezeggingen van het College B&W kon de motie 

worden ingetrokken. Het College gaat het stadspark zo doelmatig mogelijk 

inrichtingen en komt met een notitie om met de invulling van de overige 

kwadranten zoveel mogelijk recht te doen aan de historische oorsprong van dit 

gebied. 
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Uitkomst onderzoek integriteitsklachten 

Afgelopen raad stond een rapport op de vergadering om te bespreken. Nou 

gebeurt dit wel vaker, maar in dit rapport werd de integriteit van een 

raadslid beoordeeld na gedegen extern onderzoek. De conclusie was niet mals. 

Er was gelekt naar de pers over de benoeming van onze tijdelijke 

burgermeester en er was een mede raadslid bedreigd.  Het onderzochte 

raadslid had voorkeur gegeven aan een repetitie van zijn koor en was niet 

aanwezig bij de bespreking van dit raadsbesluit en dat betreurden wij ten 

zeerste. Wellicht werd dit ingegeven omdat hij die ochtend te kennen had 

gegeven niet meer terug te keren in de raad en na zijn ziekteverlof (wat hij 

op 23 januari jl. met behoud van zijn raadsvergoeding, was ingegaan voor de 

periode van 4 maanden) afstand te doen van zijn raadszetel. Deze vloeit terug 

naar de LDIJ. Een aantal fracties hebben het woord gevoerd, waaronder PvdA, 

D66 en de SP. Ook de VVD wilde graag haar mening ventileren. En daarom 

heb ik, namens de fractie, de volgende tekst uitgesproken; Zie bijlage 1*     

Anastasia van der Lugt 

 

Startnotitie Baanbreker 

In de raadsvergadering van 5 april jl. heeft de VVD aandacht gevraagd voor een 

groep kwetsbare jongeren die dreigt tussen wal en schip te raken. Want wat is 

het probleem? In IJsselstein hebben wij een praktijkschool voor voortgezet 

onderwijs; de Baanbreker. De Baanbreker heeft 182 leerlingen uit de 

Lekstroomgemeenten, Utrecht en de Meern. De Baanbreker is meer dan een 

school waar jongeren onderwijs krijgen. Ze leren ook sociale vaardigheden en 

maatschappelijke normen en waarden. Het primaire doel is doorstroom naar 

arbeid, maar dit wordt gekoppeld in een programma werken, wonen, vrije-tijd 

en burgerschap. Een goed voorbeeld van de geintegreerde aanpak is ons eigen 

baanhuis in de Aleida van Culemborgstraat. De leerlingen van de Baanbreker 

vallen onder de participatiewet en zeer waarschijnlijk onder klantgroep 3. Dit 

zijn jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Tijdens hun opleiding krijgen de leerlingen meerdere stages die uiteindelijk 

moeten leiden tot vast werk. Met een begeleiding vanuit het UWV met een 

no-risk polis voor de werkgever en een job coach voor de begeleiding. Maar 

sinds 1 januari jl. is dit veranderd met de komst van de participatiewet. Deze 

jongeren zijn niet meer in beeld bij het UWV en het UWV heeft geen budget 

meer voor de begeleiding. De jongeren moeten zich nu aanmelden bij het 

jongerenloket. Daar moeten zij een uitkering aanvragen waarna een begeleiding 
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opgestart kan worden.  

En daarbij lopen we tegen twee problemen aan, namelijk  

1) Kwetsbare jongeren met een uitkering thuis laten zitten, onderbreekt de 

door de Baanbreker ingezette flow van school naar werk met alle bijkomende 

problematiek en  

2) Daarnaast komt de jongere terecht in een kaartenbak  waar inmiddels ook 

veel volwassenen in terecht zijn gekomen met de nieuwe participatiewet. Of te 

wel….concurrentie. 

38 jongeren die gemotiveerd zijn om te werken, maar die door gewijzigde 

wetgeving niet aan de slag kunnen.  

 

De VVD heeft de raad om haar mening gevraagd en om bespreking van dit 

complexe onderwerp met als insteek om, in plaats van te repareren aan de 

achterkant, budget naar voren te halen zouden en maatwerk toe te passen. 

 

Het voorstel werd unaniem door alle fracties omarmt en het college, bij monde 

van wethouder Van den Berg, gaat het onderwerp meenemen in de themaraad 

beschut werk van 27 mei a.s. 

 
VOORUITBLIK CLUSTERS  
 

Cluster ruimte 14 april 2015;  

 Op verzoek SP; college brief verkeersmaatregelen Cals College 

 Raadsinformatiebrief hondenuitlaatbeleid 

 Raadsvoorstel ter vaststelling van parkeerbelastingverordening 

 

Cluster Samenleving 15 april 2015;  

 Presentatie Cruijff Court 

 Raadsvoorstel bevindingen RKC’s aansturing van de WIL 

 Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs IJsselstein 

 Maatschappelijke stages 

 

Cluster Bestuur 16 april 2015; 

 Raadsvoorstel ter vaststelling algemene subsidieverordening 

 Raadsvoorstel i.z. concept regionaal risicoprofiel 2014 VRU 

 Op verzoek SP; Kaderbrief 2016 met bijlage en brief werkgroep 

 Op verzoek SP; Bespreking 2tal stukken ihkv IVP 
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AGENDA 
 
April / Mei 

Thema avond financiële stukken      09-04-

2015 

IJsselstein in Debat       10-04-2015 

Cluster Ruimte        14-04-2015 

Cluster Samenleving       15-04-2015 

Cluster Bestuur        16-04-2015 

Economische Platvorm IJsselstein      21-04-

2015 

U10 café relatie avond verbonden partijen     23-04-

2015 

Liberale Borrel        02-05-2015  

Kranslegging Dodenherdenking      04-05-2015 

IJsselstein in Debat       08-05-2015 

Fractie vergadering       11-05-2015 

Algemene Leden vergadering VVD IJsselstein    12-05-

2015 

Raadsvergadering       13-05-2015 

Beursvloerdeal Bingo-middag Isselwaerde     15-05-

2015 

Cluster Ruimte        19-05-2015 

Cluster Samenleving       20-05-2015 

Cluster Bestuur        21-05-2015 

Werkbezoek commissaris van de koning     20-05-

2015 

Volgende nieuwsbrief (nummer 4)      20-05-

2015 

Thema avond beschutwerk      27-05-2015 
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Bijlage 1* Tekst betoog uitkomst onderzoek integriteitsklachten 

 

 

Voorzitter, 

Als raadsleden hebben wij een voorbeeldfunctie.  

Wat wij zeggen, maar ook hoe wij het zeggen, vormt de mening op straat 

over de politiek.  

Binnen deze zaal voeren wij discussies, allen vanuit onze eigen politieke kleuring 

en in herkenning met ons verkiezingsprogramma en onze achterban. En dat 

mogen felle en diepe discussies zijn. 

Maar om als gemeenteraad goed met elkaar te kunnen samen werken is het 

belangrijk dat wij elkaar kennen. Dat we elkaar vertrouwen. En dat we 

elkaar respecteren. 

 

Voorzitter, de fractie van de VVD heeft de afgelopen maanden met verbazing 

en teleurstelling gezien hoe de heer Leutcher zich heeft onttrokken aan de 

verantwoordelijkheden die wij allemaal hebben als raadslid. De heer Leutcher 

heeft al vaker laten zien dat hij geen moeite heeft met trappen naar een 

ander en was er niet vies van om zonder onderbouwing proefballonnetjes op te 

laten die vervolgens werden overgenomen door de media.  

 

Echter, wat ons het meest gestoord heeft is dat de heer Leutcher zelf geen 

verantwoordelijkheid wilde nemen voor zijn eigen daden. Dat hij niet wilde 

inzien dat openbaar dronkenschap niet past bij de rol van raadslid en dat 

schofferend gedrag tegenover mede-raadsleden niet alleen de onderlinge relatie 

op scherp zette, maar ook het vertrouwen schaadde. 

 

Voorzitter, de fractie van de VVD had het niet meer verwacht, maar het feit 

dat de heer Leutcher tot inkeer is gekomen over zijn eigen rol als raadslid en 

dat hij zijn ontslag heeft aangeboden, rechtvaardigt bijna de ziekteperiode die 

hij nodig heeft gehad om tot dit inzicht te komen. Jammer dat het de 

IJsselsteinse gemeenschap, waar alle raadsleden zich hard voor maken, zoveel 

geld heeft gekost. Dat geld hadden wij liever anders besteed.  

 


