
Beste partijgenoten en belangstellenden, 

Graag wil ik jullie informeren over de punten die de PvdA heeft ingebracht tijdens de 

raadsvergadering van 18 december. 

 

Foutieve informatie van de gemeente over  collectieve ziektekostenverzekering 

 

Onze fractie  heeft geconstateerd dat de informatievoorziening over het aanbieden van een 

goedkope collectieve ziektekostenverzekering niet correct heeft plaats gevonden. Hierdoor 

waren gepensioneerden met een klein pensioen in de veronderstelling dat zij, gelet op de 

hoogte van hun inkomen, niet in aanmerking zouden komen voor het deelnemen aan deze 

regeling. Er zijn namelijk verkeerde normbedragen gecommuniceerd. Wij hebben er bij het 

college op aangedrongen haast te maken om deze blunder te herstellen, maar ook kritisch te 

kijken hoe je doelgroepen die gebruik kunnen maken van deze voorziening het best kan 

informeren. 

 

Herstel van de blunder 

 Het college erkende haar fout en heeft onze aanbevelingen met betrekking tot 

informatievoorziening omarmd. Inmiddels is de geconstateerde fout hersteld via een 

rectificatie op de website van de gemeente en   berichtgeving in de Zenderstreek. Bovendien  

hebben  de inwoners die hiervoor  in aanmerking   komen  inmiddels een nieuwe brief 

ontvangen met de juiste informatie. 

 

Onze motie  over individuele  inkomenstoeslag 

 

Op de agenda stond ook de individuele inkomenstoeslag voor mensen in de bijstand tot een 

inkomen  van 110% van het sociaal minimum. Door alle wettelijke veranderingen komt het 

er op neer dat éénoudergezinnen er 15 tot 22 euro netto per maand op achteruit gaan. 

Wij  vinden dit onacceptabel, mede omdat onze Jetta Klijnsma via de Rijksoverheid geld 

heeft vrijgemaakt om armoede in gezinnen tegen te gaan. Wij hebben daarom  samen met 

Groen Links en de SP een motie ingediend om dit beschikbare geld te gebruiken om die  

gezinnen te compenseren. Zoals u zult begrijpen, was het dealen met de coalitiepartijen om 

voor ons een gewenst resultaat te behalen. Maar het is gelukt! De doelgroep wordt 

gecompenseerd totdat de werkgroep minimabeleid, waar ik zelf zitting in heb, met 

definitieve voorstellen komt voor een rechtvaardig sociaal minima- en armoedebeleid in 

onze gemeente. 

 

Profielschets nieuwe burgemeester 

 

D66 kwam met een motie die inwoners zeggenschap wil geven in de op te stellen 

profielschets ‘benoeming nieuwe burgemeester’. Wij vonden het voorstel wel sympathiek 

maar slecht voorbereid en veel te vaag. Vooral de suggestie die gewekt wordt dat de burger 

zo daadwerkelijk rechtstreeks invloed kan krijgen op de gevraagde  competenties en eisen 

voor de nieuwe burgemeester vonden wij erg neigen naar symboolpolitiek. Ook de VVD had 

wel een kritische noot, maar is natuurlijk wel een coalitiepartij en ging daarom getrouw mee 

in de ondersteuning van deze motie. Uiteindelijk  waren wij de enigen die zich niet konden 

vinden in het voorstel.  



 

Werkgroep Planning en Control 

Verder kwam er een vacature vrij in de werkgroep Planning en Control. Cor Lemstra had zich 

namens ons beschikbaar gesteld, samen met de heren Foekema van de LDIJ en Jong van het 

CDA. 

Tot mijn verbazing werd heer Jong gekozen met 8 stemmen. 

Deze man is nog maar net benoemd als clusterlid en zonder enige ervaring in het politieke 

domein. Hiermee kunnen we constateren dat het dualisme en de nieuwe manier van politiek 

bedrijven die deze coalitie hoog in het vaandel heeft staan, eigenlijk nog niet zo heel veel 

voorstelt in ons IJsselstein. Cor kreeg trouwens 7 en de heer Foekema 6 stemmen. 

 

Namens de fractie hoop ik dat de nieuwsvoorziening van onze kant door jullie op prijs wordt 

gesteld. Mocht dat niet zo zijn, of zijn er aanvullende tips en wensen op dit gebied dan horen 

wij dat graag. 

 

Ik wens jullie allemaal een goede jaarwisseling toe, en hoop dat wij elkaar veel gaan 

ontmoeten in 2015.  

  

Fractie PvdA 

Jeanette de Neijs 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 


