
  

 

Beste partijgenoten, 

  

Donderdag 9 november jongstleden was er weer een raadsvergadering. Via deze nieuwsbrief informeer ik u over 

de desbetreffende vergadering. 

  

Als voorzitter van de commissie geloofsbrieven heb ik drie nieuwe commissieleden voor D66 voorgedragen voor 

benoeming, Mevrouw A. Tigchellhoff, de heer J.J. Eijzenbach en de heer H.J. Lindeman. Namens D66 is na het 

vertrek van de heer P. Bekker als nieuw raadslid de heer D.T.F. Veenendaal voorgedragen en benoemd. 

  

Raadsvoorstel benoeming procesregisseur. Naar aanleiding van een drietal uitgevoerde onderzoeken 

(benchmarkonderzoek, bestuurskrachtmeting en raadsonderzoek) is door de Raad besloten een externe 

procesregisseur benoemen om de haalbaarheid en gevolgen van stoppen met UW Samenwerking dan wel 

doorgaan met UW Samenwerking in kaart te brengen en te rapporteren aan de Raad. Vòòr 1 januari dient de 

Raad een besluit te nemen over deze samenwerking daar anders de gemeenschappelijke regeling niet kan worden 

opgezegd. Alleen LDIJ heeft tegen dit raadsvoorstel gestemd en tevens kenbaar gemaakt tegen verdere UW 

Samenwerking te zijn. 

  

Raadsvoorstel Programmabegroting 2018. De pijn zit in een taakstellende bezuiniging van €150.000 en het 

voornemen deze te financieren vanuit de reserve van het sociale domein. IJsselstein kan door alle onvoorziene 

extra kosten geen sluitende begroting presenteren zonder bezuinigingen en aanpassingen. Omdat het net 

aangetreden College moest dealen met een situatie die niet de hunne was en al eerder uitstel was verleend door 

de Provincie, is voor deze oplossing gekozen. Op aandringen van de Raad is door het College toegezegd deze 

taakstelling terug te laten vloeien als de mogelijkheid daartoe is. De Programmabegroting werd uiteindelijk 

unaniem vastgesteld. 

  

Raadsvoorstel Oranje Nassaukades-Eiteren. De PvdA was verbaasd dat dit als bespreekpunt op de agenda stond. 

In de commissievergadering Ruimte van november, bleek alleen het CDA ferm voorstander te zijn en te willen 

vasthouden aan het inrichten van een passantenhaven. Tijdens de raadsvergadering werd door het CDA opnieuw 

een pleidooi gehouden en erger nog, het College opnieuw opgeroepen alles uit de kast te halen om de 

passantenhaven te realiseren. Verkiezingen komen eraan maar doordrammen op een onderwerp dat door de 

Raad en het College onhaalbaar wordt geacht, is niet wenselijk. Namens de PvdA heb ik deze mening kenbaar 

gemaakt. Al met al heeft deze onzin een uur extra gekost. Ik zal in het Presidium dit gedrag bespreken. 

  

Raadsvoorstel MFA Touwlaan. Raadsvoorstel is uiteindelijk unaniem vastgesteld. Alle partijen hebben ermee 

ingestemd om de maximale middelen vrij te maken om dit multifunctioneel schoolgebouw klimaatneutraal af te 

leveren. Dat is een mooi resultaat en sluit mooi aan bij ons Kadernotavoorstel 2016 om alle openbare ruimte 

vanaf 2017 klimaatneutraal te bouwen. 

Het was wel een lastig dossier door allerlei oorzaken zoals teruglopende leerlingaantallen en de 

wisselende keuzes van schoolbesturen. De centrale ligging van het te realiseren gebouw speelde uiteraard ook 

mee maar is mijns inziens passend binnen de kaders die zijn vastgelegd. 

  

Raadsvoorstel voor het voegen van stenen in de binnenstad. De PvdA heeft kenbaar gemaakt dat er veel kosten 

aan verbonden zijn en blijven als het voegen is uitgevoerd. Ook heeft de PvdA de urgentie in twijfel getrokken als 



 

men kijkt naar de ongevallen die hebben plaats gevonden. Dat werd door het College ontkracht en maakte 

kenbaar dat schadeclaims reëel waren en zouden toenemen. 

Enfin, de PvdA wil natuurlijk mensen die rolstoelafhankelijk en slecht ter been zijn, het bezoeken van de 

binnenstad niet onmogelijk maken en heeft uiteindelijk toch met het voorstel ingestemd. 

  

Verdere agendapunten waren benoeming van raadsrapporteurs en een lid voor Audit Committee en 

agendapunten die geen debat meer vereisten. 

  

  

Omdat het CDA verantwoordelijk was voor 1 uur extra en ook nog eens bij de Progammabegroting Algemene 

Beschouwingen ging houden, was de raadsvergadering de volgende dag pas om 1.15 afgelopen. 

  

 
  

U bent weer geheel op de hoogte in politiek IJsselstein. U zult van mij nog drie nieuwsbrieven ontvangen. 

Hiermee wil ik aangeven dat dit mijn laatste termijn als raadslid wordt. Twaalf jaren in de gemeenteraad waarvan 

twee termijnen voor de PvdA, hebben mij veel plezier en ook wijsheid gebracht en nog steeds ben ik niet politiek 

moe. Toch voel ik aan alles dat ik andere keuzes wil gaan maken met het invullen van mijn tijd. Omdat ik eerlijk en 

open wil zijn en u het niet via, via ter ore komt, leek me dit een juist moment om u mijn keuze persoonlijk 

kenbaar te maken. 

  

Op 22 november is er een ALV. Uitnodiging en locatie volgen spoedig.  Namens de PvdA heb ik samen met Dick 

Ketting in de kandidatencommissie gezeten en kandidaten gesproken. Onlangs hebben wij hebben een 

kandidatenlijst voorgelegd aan het bestuur. Tijdens de ALV zal de definitieve kandidatenlijst worden vastgesteld.   

  

NB: Voorafgaand aan het voordragen van de kandidatenlijst aan het bestuur, heeft een goede kandidaat zich toch 

genoodzaakt gevoeld zich door privéomstandigheden te moeten terugtrekken. 

Dat is voor de desbetreffende persoon heel vervelend maar ook voor de PvdA. 

  

Ik doe derhalve een klemmend beroep op u om bij uzelf na te gaan hoe belangrijk het is dat PvdA met de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022 mee kan doen. 

  

Als u denkt dit heel belangrijk te vinden dan is dat het overwegen waard om u toch beschikbaar te stellen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018-2022. Is dit het geval, dan verzoek ik u een e-mailbericht te sturen aan 

pvda.lokaal.ijsselstein@gmail.com.  De secretaris van de PvdA-afdeling IJsselstein, Paul Nieveen van Dijkum, 

neemt dan contact met u op. 

  

Ik hoop u allen 22 november te ontmoeten, 

  

Jeanette de Neijs  

 

 
 
 
    

 

mailto:pvda.lokaal.ijsselstein@gmail.com

