Besluitenlijst: Raadsvergadering
Datum
Aanvang
Locatie
Voorzitter
Griffier

03-02-2022
20:00
Raadszaal gemeente IJsselstein
P.J.M. (Patrick) van Domburg, burgemeester IJsselstein
A.J.O. (Arnout) van Kooij

De raadsvergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in de raadzaal met inachtneming van de 1,5
meter regel. Publiek is daarom helaas niet toegestaan.
U kunt via livestream de vergadering volgen:
https://ijsselstein.raadsinformatie.nl/
Bij deze vergadering is ondertiteling beschikbaar. U kunt deze aanzetten door naast het volumeknopje in
de player op 'CC' te klikken.
Aanwezigen

H. (Henk) de Bie (LDIJ) , H.F. (Hans) Bouw (LDIJ) , K.A.M. (Kees) Duijvelaar (VVD) ,
F.W. (Feddo) Hartelust (VVD) , B.W. (Bas) van der Horst (VVD) , J. (Jelte) Huizinga
(D66) , F.P. (Frank) van Kippersluis (CDA) , R.C. (Ronald) Koehorst (LDIJ) , C.J.
(Cora) Koehorst-van Dijk (LDIJ) , A.E. (Els) Kooij - Bas (ChristenUnie) , M.J.A.
(Marianne) Mols (GroenLinks) , P.F.X. (Paul) Nieveen van Dijkum (PvdA) , J.J. (Jos)
Pel (D66) , S.L. (Sander) Prak-Boogh (VVD) , M. (Maarten) Rademaker (LDIJ) , B.
(Bas) van Rooijen (VVD) , N. (Nico) Slob (LDIJ) , A. (Alie) Tigchelhoff (D66) , J.N.M.
(Joop) van Well (GroenLinks) , J.W.M. (Jos) de Wit (CDA) , S. (Sarah) Zandstra
(SDIJ) , T.J.T. (Tom) Zoethout (VVD) , P.J. (Peter) Bekker (Wethouder) , M.B.
(Mark) Foekema (Wethouder) , C.A. (Kees) Geldof (Wethouder) , E.M.J. (Eveline)
Schell

OPENING

1

Welkom door voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het raadscolumn zal worden geschreven door D66.

2

Raadsvoorstel Toelating van mevrouw C.J. Koehorst - van Dijk tot raadslid

besluit: Mevrouw C.J. Koehorst - van Dijk met ingang van 3 februari 2022 toe te laten tot lid van
de raad.

3

Trekking van voorstemmingsnummer

1

4

Vaststellen van de agenda

De PvdA stelt voor agendapunten 8 en 9 van de agenda af te voeren. Na stemming wordt met 16
stemmen tegen en 6 voor de agenda niet te wijzigen.
CDA stelt voor 3e termijn bij agendapunt 7. De raad gaat akkoord met de toekenning van de
termijn.
De VVD roept op om in om bij agendapunt 7 enkel in discussie te gaan over het amendement en
niet over het raadsvoorstel.
OP verzoek van de CU wordt agendapunt 15 naar voren gehaald en wordt besproken als
agendapunt 6b.
Op voorstel van de voorzitter wordt de bespreekpunten gestart met agendapunt 6a, stemming
over motie M2 van de vergadering van december 2021 waar destijds de stemmen zijn gestaakt.

5

Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering

In de besluitenlijst is per abuis de fractie van de LDIJ genoemd bij de ingediende motie vreemd
aan de orde van de dag over Highlands. De juiste fractie bij deze motie was de fractie van de
SDIJ. De griffie heeft dit inmiddels aangepast.
De besluitenlijst wordt gewijigd vastgesteld.

6

Lijst van ingekomen stukken / mededelingen

6a

Motie Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Hoge Dijk IJsselstein - veiligheid fietsers

Met 9 stemmen voor en 13 tegen : verworpen.

BESPREEKSTUKKEN

7

Raadsvoorstel Verordening Wmo en Jeugd

2

Het CDA heeft verzocht om toevoeging van een 3e termijn aan en spreekt als eerst.
Het CDA dient mede namens D66, CU, PvdA, GroenLinks en SDIJ amendement A1 in.
Het CDA dient mede namens D66, GroenLinks en SDIJ amendement A2 in.
Het college omarmt A1 en ontraadt A2.
Stemmingen
A1: unaniem conform
A2: met 8 stemmen voor en 14 stemmen tegen: verworpen,
Raadsvoorstel: rekening houdend met amendement A1, besloten conform voorstel burgemeester
en wethouders.

8

Raadsvoorstel Vaststellen Nota van Uitgangspunten locatie Randdijk

Groenlinks dient mede namens de SDIJ motie M1 in.
Wethouder Bekker zegt toe dat de suggesties van het GroenPlatform IJsselstein (GPIJ) en
eventuele andere suggesties door de raad teruggezien zullen worden. En dat het college actief in
gesprek zal blijven met de GPIJ.
Het college acht motie M1 overbodig.
Stemmingen
Raadsvoorstel: met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen besloten conform voorstel van B&W
Moties: met 16 stemmen voor en 6 stemmen tegen: aangenomen.

9

Raadsvoorstel Vaststellen Nota van Uitgangspunten locatie Europakwartier Oost

GroenLinks dient mede namens de SDIJ motie M2.
Het college ontraadt de motie. Wethouder Bekker zegt toe dat er op korte termijn in gesprek
wordt gegaan met GPIJ en met een ecoloog om het voornemen de natuurwaarden te behouden te
realiseren en zelfs te verhogen. En er kan inderdaad al begonnen worden met fase 1 en 2,
ongeacht of het conflict met de familie Nieuwenhuizen wel of niet beslecht is.
Stemmingen
Raadsvoorstel: met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen besloten conform voorstel van B&W
Moties: met stemmen 16 voor en 6 stemmen tegen: aangenomen.

3

10

Raadsvoorstel Kadernota VRU 2023

Indien de voorzitter wordt geacht als portefeuillehouder te antwoorden krijgt hij van de raad de
gelegenheid dit te doen vanaf zijn eigen plek.
D66 dient amendement A3 in.
Het college steunt het amendement.
Stemmingen
Amendement A3: met 16 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Raadsvoorstel: Rekening houdend met amendement A3 besloten conform voorstel van B&W
Moties: met stemmen voor en stemmen tegen

HAMERSTUKKEN

11

A+ Raadsvoorstel Vaststellen Samenwerkings-/Anterieure overeenkomst herontwikkeling
winkelcentrum De Clinckhoeff & Televisiebaan

Met stemverklaringen van het CDA en D66.
Besloten conform voorstel van B&W.

12

Raadsvoorstel Toekomstige samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Besloten conform voorstel van B&W

13

Raadsvoorstel Straatnaamgeving recreatief fietspad

Met een stemverklaring van het CDA.
Met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen besloten conform voorstel van B&W.

14

Raadsvoorstel Zienswijze stichting Risicobeheer veiligheidsregio’s

Besloten conform voorstel van B&W

4

VASTE AGENDAPUNTEN

15

Controle op voortgang en uitvoering

Wethouder Bekker beantwoordt de vragen namens het college.

De ChristenUnie wil graag vragen stellen over de bomenkap langs het tramspoor
(Alexanderdijk, Poortdijk, Randdijk)

- Hoeveel gevaarlijke situaties hebben er zich in de afgelopen jaren bij het tramspoor
voorgedaan door takafval van de bomen die nu worden gerooid?

- Hoe zijn andere belangen (CO2-opvang, fijnstofopvang, wateropvang en verkoelend
effect van de bomen voor reizigers en omwonenden) gewogen?

- Hoe heeft de gemeente omwonenden betrokken bij dit besluit?

16

Startnotities en verkennende debatten

1.

Motie Vreemd aan de orde van de dag PvdA GL SDIJ VVD LDIJ CDA - Bezuinigingen
jeugdzorg schrappen

PvdA dient namens alle partijen in de raad van IJsselstein motie vreemd M4 in.
Het college omarmt de motie
Stemmingen: Unaniem

2.

Motie Vreemd aan de orde van de dag GroenLinks - Evaluatie IJsselveld-Oost

5

De plv. voorzitter neemt de voorzitterhamer over.
GroenLinks dient mede met D66, PvdA en het CDA motie vreemd M3 in.
Het college ontraadt de motie.
De indieners schrapen bullets 2 en 3.
Stemmingen
Met 10 stemmen voor en 12 stemmen tegen: verworpen.

3.

Motie Vreemd aan de orde van de dag GL CU D66 CDA PvdA SDIJ - Participatie in
IJsselstein

GroenLinks dient namens de CU, D66, PvdA, SDIJ en CDA motie vreemd M5 in.
Het college omarmt de motie.
Stemmingen: unaniem

4.

Motie Vreemd aan de orde van de dag VVD LDIJ CU D66 CDA SDIJ Gebiedsontwikkeling Lagebiezen

De VVD dient namens de fracties LDIJ, CU, D66, CDA en SDIJ motie vreemd M6 in.
Het college omarmt de motie.
Stemmingen: met 19 stemmen voor en 3stemmen tegen: aangenomen.
Dhr. Koehorst heeft voorgestemd.

SLUITING

6
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