
 

 
 
Partijgenoten, 
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat er in onze gemeente IJsselstein nogal onflatteus afscheid is genomen van 
elkaar namens wethouders Marijke van Beukering, Hans Lappee en Chris Baarveldt. 
Bij aanvang van de raadsvergadering op 19 september heeft het toen zittende College aan de Raad haar 
aftreden verwoord op een wijze die grievend en smakeloos genoemd kan worden. 
Alleen de burgemeester bleef zitten en was vanaf dat moment nog het enige lid van het College 
  
Zoals u inmiddels weet, heeft de PvdA samen met de LDIJ, VVD en CDA de handschoen opgepakt en zijn 
vanaf 20 september keihard aan de slag gegaan int het streven een nieuw College te vormen voor 5 oktober 
2017. Dit alles in volle overtuiging en harmonie. 
  
Onze opdracht werd een zakencollege te formeren met drie topprioriteiten namelijk het dossier financiën, 
de organisatie UW Samenwerking en het sociale domein waarin het dossier GR Pauw topprioriteit geniet. 
  
Drie wethouders die direct beschikbaar zouden zijn, voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en zich 
kunnen conformeren aan werken vanuit een zakencollege was een voorwaarde. Ook hebben we gezocht 
naar kandidaten die snel onderling een team zouden kunnen vormen.  Ik kan met vol trots mededelen dat dit 
is gelukt. 
  
Dat de PvdA met maar één zetel in de Raad de wethouder van financiën heeft kunnen voordragen, is 
natuurlijk een prachtig resultaat maar ook een mooie geste van Peter Doesburg om de gemeente IJsselstein 
opnieuw te willen dienen als wethouder Financiën. Dit in goed overleg met zijn vrouw Corrie. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat Peter in een lastige politieke situatie de financiële problematiek inzake UW Samenwerking 
tot een goed resultaat kan brengen voor onze gemeente. 
De andere wethouders zijn Ad de Regt (CDA) uit Oudewater en Inge Nieuwenhuizen (VVD) uit Voorschoten. 
Inge Nieuwenhuizen zal nauw samenwerken met Peter Doesburg omdat zij het dossier UW Samenwerking 
voor haar rekening neemt, gelet op haar expertise en ervaring. 
Ad de Regt wordt in ieder geval verantwoordelijk voor het Sociale Domein en wordt voorgedragen 
locoburgemeester te worden. Ad is bekend met de portefeuille Sociaal Domein en is ook zeer bekend met 
SW-bedrijven. De verder invulling van de portefeuilles zal binnenkort gepresenteerd worden.  
  
Wat stond er nog meer op de raadsagenda van 5 oktober? 
  
Agendapunt Transformatie WSW Gemeenschappelijke Regeling Pauwbedrijven:  
Door de Raad is unaniem bij amendement vastgesteld dat voor opheffing van de GR Pauw bepaalde punten 
worden voorgelegd aan de Raad. Kort samengevat gaat dat over nieuw beschut werk, huisvesting Pauw, 
invlechten Pauwtaken bij WIL, schoonmaakdienst en uitvoering groenvoorziening. 
  
Bij agendapunt Regioatlas in samenwerkingsverband 10 Utrechtse gemeente heeft de PvdA met D66 en CU 
een motie ingediend om het College op te dragen zich wat meer proactief op te stellen en daarmee onze 
gemeente meer zichtbaard te maken in de Utrechtse regio. Alleen maar volgen en afwachten wat andere 
gemeenten vinden en voorleggen is naar ons oordeel te mager. 
  



Verder heeft de PvdA met D66, CU en GL een amendement ingediend inzake project Poortdijk. 
Op de locatie Jan van Wijngaardschool zal een wooncomplex ontwikkelt gaan worden voor starters, senioren 
en voor mensen met een handicap. 
Omdat de indieners van mening waren dat in het voorliggende raadsvoorstel deze doelgroepen 
onvoldoende geborgd zouden zijn om voor deze doelgroep te bouwen, wilden we dat expliciet opgenomen 
zien worden in het dictum van het voorliggende raadsvoorstel. 
Het voorstel werd unaniem door raad gesteund ondanks dat onze wethouder van financiën het 
amendement ontraadde. 
  
De laatste motie werd unaniem voorgelegd aan het College en had uiteraard betrekking op de UW begroting 
2018. De formerende partijen hebben vooraf natuurlijk afstemming gezocht met de wethouder financiën. 
Uiteindelijk heeft het geresulteerd in omarming van de motie. 
  
Na een lange zit (tot 00.45 uur) werd de raadsvergadering afgesloten.  
Even nababbelen in de Skylobby was goed. Zeker als ik kijk wat in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Nu 
hoop ik dat onze gemeente IJsselstein  op volle kracht voorwaarts kan. 
Met dit College heb ik daar het volste vertrouwen in! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jeanette de Neijs  
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