
 
 
Beste mensen,  
 
Donderdag  9 juni is er  weer een raadsvergadering gehouden. Ik zal zoals u van mij gewend bent kort  
schetsen wat er die avond is besloten met daarbij de geleverde bijdrage van de PvdA. 
 
Het raadsvoorstel Beleidsplan en duurzaamheidsprogramma had wat voeten in de aarde en het 
raadsvoorstel Huisvestingsverordening Regio Utrecht gaf weinig debat.  
Over het Duurzaamheidsbeleidsplan werd uitgebreid gedebatteerd en wat puntjes op de i gezet. 
De SP diende een amendement in om schone energie niet alleen door zonnepanelen te laten 
opwekken maar ook te onderzoeken stroom te kunnen gebruiken via windmolens.  
De PvdA heeft ingestemd met het amendement. Uiteindelijk is het amendement aangenomen met 
11 tegen 10 stemmen ( 2 raadsleden waren niet aanwezig) . Denkt u nu, shit windmolens in mijn 
achtertuin? Ga naar de website en luister bij dit agendapunt de discussie even terug. 
 
Het raadsvoorstel Huisvestingsverordening is een aanpassing op de nieuwe Woonwet die juli 2015 is 
vastgesteld door het Rijk. De voorstellen werden unaniem door de raad vastgesteld. 
 
Het Raadsvoorstel tot vaststellen Algemene plaatselijke verordening IJsselstein werd geagendeerd 
door de CU. De CU was van mening dat de verordening niet correspondeerde met een regionale 
overeenkomst inzake het toelaten van een seksbedrijf binnen de gemeente IJsselstein. 
Het zal u niet verbazen dat de CU geen seksbedrijf binnen de gemeentegrenzen wil toestaan. 
De discussie en de toetsing dat de APV diende te worden aangepast was leuk maar gaf ook 
duidelijkheid dat de voorliggende APV niet hoefde te worden aangepast.  U raadt het al, de CU was 
de enige partij die tegen het voorstel stemde. 
 
Verder werden er 2 moties ingebracht. De motie van Groen Links ging over het fysiek zichtbaar 
maken  van artikel 1 van de Grondwet in het te verbouwen nieuw stadhuis. De PvdA vond het niets 
toevoegen aan betere verdraagzaamheid en minder discriminatie. De meeste mensen die niet open 
staan voor tolerantie en acceptatie van mensen ongeacht, kleur, geloof, ras  weten überhaupt niet 
wat artikel 1 van de Grondwet betekent en het boeit ze ook niet. 
Uiteindelijk is de motie aangepast met het verzoek aan de gemeente om aan haar burgers te vragen 
met ideeën te komen die artikel 1 van de Grondwet symboliseren. De PvdA kon met deze aanpassing 
instemmen.   
 
De motie van D’66 betrof een verzoek de regenboogvlag op Coming-Out-Dag op 11 oktober te tonen. 
Uiteraard kon de PvdA deze motie steunen. Wij zijn immers koploper inzake homoparticipatie. 
De discussie ging met name ook over andere bevolkingsgroepen die in een achterstandsposities 
verkeren en hoeveel vlaggen zou je als gemeente moeten hijsen? Uiteindelijk werd gewezen op een 
vlaggenprotocol van Amsterdam. Het college heeft toegezegd 1x de regenboogvlag op 11 oktober te 
hijsen en met een voorstel naar de raad te komen hoe om te gaan met vlaggen voor andere “zaken”. 
 
Nu ik deze letters op papier heb staan, heeft er inmiddels een homoslachting in Orlando plaats 
gevonden. Onvoorstelbaar barbaars. Het deed mij denken aan de slachting die Breivik uitvoerde op 
jonge sociaal democraten in Noorwegen. Vlaggen, artikel 1 van de grondwet en aandacht vragen en 
opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn, zal een einzelgänger niet weerhouden vreselijke daden te 
plegen. Wat wij kunnen doen is proberen voorkomen dat einzelgängers draagvlak creëren voor hun 
daden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeanette de Neijs 


