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VOORWOORD  
 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de drie grootste partijen LDIJ, 
VVD en het CDA bij elkaar gebracht als beoogde coalitie om IJsselstein in de raadsperiode 2022-2026 
te besturen. De informateur, oud burgemeester Patrick van den Brink, bracht het advies uit om deze 
drie partijen gesprekken te laten voeren. Wij danken hem en de ambtenaren die hem en ons hebben 
ondersteund voor hun inspanningen. Wij hebben vervolgens met elkaar in goede harmonie gewerkt 
aan dit coalitieakkoord. 
 

Een brede coalitie om gezamenlijk de uitdagingen voor de stad IJsselstein op te pakken.  

 
Wij vinden elkaar in onze ambities voor de stad, de urgentie om gezamenlijk de enorme woningnood 
aan te pakken en de zorg voor onze inwoners goed en betaalbaar te houden.  
Een zelfstandig IJsselstein dat samenwerkt met andere gemeenten voor zover we daar nadrukkelijk 
meetbare voordelen uit halen. Onze eigenheid en het behoud van onze voorzieningen tegen een 
(relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. Wij ondernemen geen stappen die kunnen 
leiden naar een fusie. 
 
Ons motto is dan ook: VÓÓR IJSSELSTEIN! 
 

Een akkoord op hoofdpunten 

 
Wij hebben overeenstemming bereikt op de hoofdpunten die we in deze bestuursperiode gaan 
oppakken. Deze zijn verwoord in dit coalitieakkoord. Het betreft nadrukkelijk geen compleet 
overzicht van alle zaken waarmee we aan de slag gaan maar een akkoord op hoofdlijnen. Op basis 
van dit akkoord is de volgende stap het opstellen van een collegeprogramma. We staan open voor 
goede initiatieven van andere politieke partijen en IJsselsteiners en doen graag een beroep op 
iedereen in het belang van onze stad. Participeren en communiceren is hierbij – meer dan ooit – één 
van de uitgangspunten van deze nieuwe coalitie. 
 

Aan de slag! 

 
Wij gaan voortvarend aan de slag. Wij werken en communiceren daarbij open, duidelijk en 
transparant en staan als bestuur nadrukkelijk niet boven maar naast onze partners. Samenwerken 
met inwoners, ondernemers, instellingen, samenwerkingspartners in de regio, de gemeenteraad en 
de ambtelijke organisatie. Samen vóór IJsselstein om onze plannen voor 2022-2026 uit te kunnen 
voeren. 
 
Kortom, dit is een coalitieprogramma met duidelijke keuzes en prioriteiten. Een akkoord dat ruimte 
biedt aan initiatieven uit de samenleving en de gemeenteraad. Een akkoord dat duidelijk richting 
geeft aan het toekomstige college met ruimte om flexibel te besturen. Wij zijn overtuigd dat dit de 
voorwaarden schept om praktisch aan de slag te gaan “VÓÓR IJSSELSTEIN”! 
 
Namens de LDIJ: Namens de VVD: Namens hetCDA: 
 
Ronald Koehorst Eveline Schell Edwin Tas 
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1. WONEN 
 

Creatief en innovatief aan de slag met de Woonvisie 2019-2030 

 
IJsselstein is een fijne stad om in te wonen. Mooie groene woonwijken die als een schil om onze 
historische binnenstad liggen. Een stad met alle moderne voorzieningen die we ons kunnen wensen; 
een stad die bruist van de activiteiten en een stad waar de sociale samenhang groot is. IJsselstein is 
een stad voor alle IJsselsteiners. Aan inwoners die aan onze stad hebben gebouwd en in de 
seniorenfase zijn beland, willen wij een plek bieden waar zij zich thuis blijven voelen en zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Jong volwassenen die opgegroeid zijn in IJsselstein 
en graag een volgende stap in hun leven willen zetten willen wij de gelegenheid bieden om in 
IJsselstein op zichzelf te gaan wonen. De woningmarkt in IJsselstein en in de regio Utrecht is 
overspannen. De vraag naar huizen is vele malen groter dan het aanbod. In de Woonvisie 2019-2030 
heeft de gemeenteraad vastgesteld dat IJsselstein voor het jaar 2030 2.500 nieuwe woningen wil 
bouwen in de huur- en koopsector. Daarbij is aandacht voor andere woningtypen en woonconcepten 
zoals toekomstbestendige (levensloopbestendige en duurzame) woningen, woonzorgvoorzieningen 
en bijzondere woonvormen. Dit beleid zetten wij intensief voort. Bouwen doen we om in de 
woonbehoefte te voorzien én, ook heel belangrijk, om onze stad vitaal te houden. Winkels, scholen, 
sportparken, verenigingen, openbaar vervoer hebben bestaansrecht als daar gebruik van wordt 
gemaakt. Het inwoneraantal is van groot belang voor de toekomst van onze mooie stad IJsselstein. 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Verder uitvoering geven aan de Woonvisie 2019-2030, in samenwerking met marktpartijen, 
zodat 1.000 woningen worden gepland en/of gebouwd tot en met 2026.  

• Met name bouwen voor de doelgroepen starters en senioren, om de doorstroming op de 
woningmarkt te bevorderen. 

• Binnen de wettelijke mogelijkheden geven we IJsselsteinse starters en doorstromers 
voorrang bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen.  

• We geven de inwoners van IJsselstein inzicht in de potentiële bouwlocaties, binnen en buiten 
de rode contouren. Op de woningbouwkaart bij dit coalitieakkoord zijn die bouwlocaties 
aangegeven, inclusief de locatie Kromme IJsselpark. 

• Bij de ontwikkeling van bouwlocaties wordt vooraf een duidelijk participatie traject 
gecommuniceerd. 

• Woningbouwlocatie Kromme IJsselpark is door de raad als meest kansrijk aangemerkt. Als uit 
het ingezette onderzoek blijkt dat er gebouwd mag worden gaan we zo spoedig het proces, 
om te komen tot bouwen, starten. 

• Experimenteren met woonvormen zoals wooncoöperaties, Knarrenhof, collectief particulier 
opdrachtgeverschap en Tiny Houses.  

• Het uitvoeren van tijdelijke woningbouw voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren en 
statushouders. 

• Wij geven ruimte aan het ombouwen van leegstaande (kantoor) panden tot woningen. 
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2. VEILIGHEID  
 

Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 

 
Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig IJsselstein. De gemeente, politie, inwoners, 
ondernemers en organisaties werken samen aan een veilig en leefbaar IJsselstein. Inwoners en 
bezoekers van onze stad moeten onbezorgd over straat kunnen lopen; geen donkere paden en 
lanen; goed beveiligde bedrijventerreinen; cameratoezicht op hotspots tegen overlast en 
hulpverleners met een goede uitrusting en goed materieel.  
 
Ook aandacht voor cybercriminaliteit is belangrijk, want criminelen verleggen steeds meer hun 
werkveld naar het internet. We willen inwoners bewust maken van de gevaren op het internet zodat 
zij minder snel het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit. 
 
De gemeente moet als organisatie alert zijn op cybercriminaliteit. De gemeente beschikt over zeer 
veel data van inwoners en medewerkers. Wij vinden het van groot belang dat privacygevoelige 
gegevens goed worden beschermd en dat de gemeente voldoet aan het beveiligingsniveau van de 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) . 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Samen met onze partners voorlichting geven aan inwoners over digitale criminaliteit 
(cybercriminaliteit). 

• Effectieve inzet van BOA’s, zodat er strakker wordt gehandhaafd. 

• Uitbreiden (mobiel) cameratoezicht dat kan worden ingezet op plekken waar 
overlast/onveiligheid wordt ervaren.  

• We introduceren het ‘Ouderweet project’ waarbij ouders worden geconfronteerd met het 
overlast gevende gedrag van hun kind. 

• Samen met jongeren, BOA’s en wijkagenten worden ontmoetingsplaatsen gecreëerd, waar ze 
elkaar kunnen ontmoeten zonder dat er sprake is van overlast. 

• Om de veiligheid in de openbare ruimte te vergroten worden maatregelen getroffen zoals 
bijvoorbeeld groen snoeien en betere verlichting. 

• BOA’s worden uitgerust met bodycams, met als doel het vergroten van de veiligheid van de 
handhavers. 

• De gemeente zet zich in voor het behoud van het “plus pakket”  van de brandweer, zodat de 
vrijwillige brandweer wordt ondersteund. 

• Samen met onze partners werken we aan de bestrijding van de Georganiseerde 
Ondermijnende Criminaliteit (GOC). 

 
 

3. MOBILITEIT 
 

Een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer in en rond de stad. Een goede en veilige  

bereikbaarheid en ontsluiting van IJsselstein. Een goede verbinding met de regio. 

 
IJsselstein wil groeien met 2.500 woningen. Bedrijventerreinen hebben behoefte aan meer ruimte en 
de aanleg van bedrijventerrein De Kroon wordt realiteit. De regio rondom Utrecht stad groeit met de 
bouw van woningen en de verwachting is een enorme toename van arbeidsplaatsen.  
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Hoe verhoudt dit zich tot de mobiliteit in IJsselstein? Hoe vermijden we files om de stad in en uit te 

kunnen rijden? Hoe voorkomen we geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof? Hoe stimuleren we 

elektrisch autorijden? Hoe vergroten we de verkeersveiligheid en hoe houden we onze historische 

binnenstad aantrekkelijk? 

 
Het mobiliteitsplan: ‘IJsselstein, gezond op weg naar 2030’ geeft antwoorden op deze vragen. Wij 
willen onder andere uitvoering geven aan de rode draad uit dit mobiliteitsplan: een omslag in het 
gedrag van de reiziger. Door het stimuleren en faciliteren van goede alternatieven kunnen inwoners 
ook kiezen voor een deelauto, de fiets en/of vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarbij 
is aandachtspunt dat IJsselsteiners in elke levensfase zo zelfstandig mogelijk kunnen reizen.  
 

Wat gaan we doen? 

 

• Opstellen van een nieuw verkeerscirculatieplan gericht op de binnenstad om de veiligheid en 
de bereikbaarheid te borgen (inclusief Overtoom, Eiteren en bouwbrug). 

• In overleg met de ondernemers maken we de Utrechtse- en de Benschopperstraat fietsvrij. 

• Autovrij maken van de Vingerhoekhof (behalve voor inwoners). 

• Er komt een beveiligde fietsenstalling en oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen in de 
binnenstad. 

• Het aantal oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen uitbreiden.  

• Voor de ontsluiting van nieuwbouwlocaties streven we in samenspraak met de provincie en 
Rijkswaterstaat naar: 
o een extra aansluiting op de Rijksweg A2 bij Nieuwegein Zuid; 
o verbeteren van de N210.  

• Met de regio werken aan een betere en snellere OV- en fietsverbindingen met de regio. 

 
 

4. VERKEERSVEILIGHEID 
 

IJsselstein verkeersveilig. 

 
Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of in de auto: iedereen neemt deel aan het verkeer. Je 
leert de verkeersregels aan de hand van je ouders, je fietsexamen voor het verkeersdiploma op de 
basisschool en eventueel later het theorie-examen als je opgaat voor je rijbewijs. Toch is hiermee de 
veiligheid in het verkeer niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door veel verkeersdeelnemers waardoor 
het erg druk kan zijn, onduidelijke voorrangssituaties of onoverzichtelijke kruisingen. Elk ongeluk is er 
één teveel. Wij gaan, zeker in de omgeving van scholen en sportaccommodaties, zoeken naar veilige 
oplossingen.   
 

Wat gaan we doen? 

 

• We pakken de knelpunten uit de verkeersveiligheid analyse aan.  

• Daar waar mogelijk inrichten 30-km zones in woonwijken. 

• We werken met de provincie aan de herinrichting van het Nelson Mandelaplein (rotonde 
carpool) voor een snelle en veilige afwikkeling van verkeer van en naar de A2.  

• Inzet van mobiele flitspalen. 

• Afronden herinrichting van het fietspad Utrechtseweg/Overwaard. 
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5. DUURZAAMHEID 

 

Anticiperen op de ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid en we gaan met de uitvoering aan 

de slag.  

 
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 mede ondertekend. Dit betekent dat we met 
elkaar de schouders er onder moeten zetten om de doelstellingen te realiseren. De afgelopen jaren is 
er met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen veel gesproken. Samen zijn beleidsstukken 
(zoals de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte) opgesteld die de basis vormen 
voor de toekomst. Duurzaamheid is niet van vandaag of morgen. Samen moeten we de koers 
vasthouden, een werkagenda opstellen, structurele budgetten vaststellen en grote en belangrijke 
vervolgstappen zetten om in te zetten op energiebesparing. Dat wat je niet gebruikt, hoef je ook niet 
op te wekken. We kiezen voor duurzame energie om IJsselstein groen en ecologisch sterk te houden. 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven gebruiken we het geld dat het Rijk hiervoor 
beschikbaar stelt.  

• Een volwaardige bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). 

• We streven naar het inrichten van een IJsselsteins Energie Transitiefonds voor innovatieve 
initiatieven die IJsselsteinse huishoudens helpen te verduurzamen. 

• Bij nieuwbouw is duurzaam bouwen de norm. 

• Opstellen en uitwerken plan van aanpak om het opwekken van energie door zonnepanelen 
op daken zoveel als mogelijk te stimuleren. 

• Ondersteunen van particuliere initiatieven voor het opwekken van windenergie door middel 
van kleinschalige voorzieningen zoals een zogenoemde windwokkel en energie besparende 
maatregelen.  

• Geen grote windturbines in IJsselstein. 

• Continueren afstemming op U16 en Lopikerwaard niveau van de verschillende plannen. 

 
 

6. LEEFOMGEVING / OPENBARE RUIMTE 
 

Een aantrekkelijke woon- en verblijfgemeente door een groene, schone en veilige leefomgeving. 

 
IJsselsteiners wonen en leven met veel plezier in onze stad. Zowel in de Veiligheids- en 
Leefbaarheidsmonitor 2021 als in het Toekomstperspectief spreken inwoners hun tevredenheid uit. 
Inwoners waarderen vooral het groene karakter van de woonwijken. Om hiervan te kunnen genieten 
is het belangrijk dat de openbare ruimte op orde (schoon, heel en veilig) is. We versterken het 
groene karakter van IJsselstein. Veel inwoners voelen zich betrokken bij de buurt waarin zij wonen. 
Zij geven aan graag een bijdrage te leveren aan de (verbetering van) de leefbaarheid in hun buurt. 
Samen maken we de wijk! We betrekken jongeren zoals JIJ-Connect, actief bij onze plannen. 
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Wat gaan we doen? 

 

• Vergroenen en ontstenen van de openbare ruimte en dit voor privéterreinen stimuleren. Zo 
dragen we bij aan een leefbare openbare ruimte en aan de klimaatadaptie.  

• Ondersteunen van buurtinitiatieven om wijken groener en schoner te maken.  

• Bij RMN belegde groenbeheertaken terughalen en beslissen of: 
o Die taken in eigen beheer worden uitgevoerd; 
o Worden ondergebracht bij een andere partij 
o WerkwIJSS, of leerwerktrajecten onderdeel kunnen worden van dit traject. 

• Het nakomen van de gemaakte afspraken m.b.t. het onderhoudsniveau openbare 
groenvoorzieningen. 

• Opstellen maai- en snoeibeleid en bomenbeleid. 

• Scholen in staat stellen natuur en milieu projecten onder de aandacht te brengen. 

• Inventariseren welke groenstroken voor ‘adoptie’ door inwoners in aanmerking komen en die 
proactief daarvoor aanbieden. 

• Onderzoek naar het verbreden van de park- en recreatiefunctie van het kasteelterrein. 

• We versnellen de uitvoering van het Speelruimte Beleid. 

• Plaatsen van voldoende afvalbakken in de openbare ruimte en deze frequenter legen. 

• Streng handhaven op plaatsen van afval naast containers. 

 
 

7. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME 
 

Een economisch vitaal IJsselstein. 

 
Yselsteyn heeft zich in meer dan 700 jaar ontwikkeld tot een welvarende stad. Altijd waren er 

mensen met een ondernemende geest om nieuwe innovatieve ideeën tot ontwikkeling te brengen. 

Anno 2022 zijn IJsselsteinse bedrijven (zowel in het midden- en kleinbedrijf als ook in het 

grootbedrijf) actief in verschillende bedrijfstakken. Zij voeren hun activiteiten uit vanaf 

bedrijventerreinen en de binnenstad. Deze bedrijven vervullen een belangrijke economische functie 

in onze stad. Bedrijven, ondernemingen en winkeliers zorgen voor werkgelegenheid, houden onze 

stad vitaal en zijn een belangrijke gesprekspartner voor het realiseren van maatschappelijke doelen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en de positie van kwetsbare groepen in relatie tot de 

arbeidsmarkt. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend ondernemers zoveel mogelijk te steunen. En 

ruimte te bieden door het dereguleren en schrappen van overbodige procedures. De economie van 

morgen vraagt dat wij samen met alle ondernemers werken aan het actualiseren van de 

Economische Visie. 

 

Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waar inwoners en toeristen tijd kunnen doorbrengen. 

 
IJsselstein is een aantrekkelijke stad om je vrije tijd door te brengen. De monumentale binnenstad is 
een trekpleister voor inwoners en toeristen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Tegelijkertijd is er 
in de binnenstad een gevarieerd aanbod van winkels en horeca. IJsselstein is met de grootste 
fruitbomencollectie van Europa uniek. En het groene buitengebied is aantrekkelijk om fiets,- kano of 
skeelertochten te maken. De evenementenkalender laat zien dat er in IJsselstein altijd iets te doen is. 
Recreatie en Toerisme zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Het genereert inkomsten en 
werkgelegenheid. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van onze voorzieningen.  
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Inwoners hebben hier profijt van. Met de slogan ‘Blij u te ontmoeten!’ van Stadsmarketing 

IJsselstein, stimuleren wij dat recreëren op ruime schaal mogelijk is én dat toeristen graag naar 

IJsselstein komen. 

 

Wat gaan we doen? 

 

• Het huidige parkeerbeleid blijft gehandhaafd. 

• Uitbreiding bedrijventerrein De Kroon en invulling terreingedeelte aan de Lage Dijk. Met 
daarbij aandacht voor mogelijkheden tot wijziging van het gebruik/de bestemming van de 
percelen die bij verhuizing van bedrijven naar die locaties vrijkomen. 

• We inventariseren welke zaken we nog willen aanpakken voor de Verbeterde Binnenstad.  

• Faciliterend evenementenbeleid ook voor kleinschalige evenementen van bijvoorbeeld 
verenigingen.  

• Leegstand bestrijden en voorkomen door menging van functies en verruimen van 
vestigingsmogelijkheden. 

• Het moderniseren van winkelcentrum De Clinckhoeff. 

• Aanhaken op regiostrategie Toerisme en Recreatie.  

• Ondersteunen van en ruimte bieden aan initiatieven zoals ontwikkelingen van hotels, B&B’ s 
en campings. 

• Samen met stadsmarketing beleid maken dat gericht is op meer toerisme in IJsselstein, 
gefinancierd uit de toeristenbelasting.  

 

 

8. SOCIAAL DOMEIN 
 

IJsselstein: een krachtige samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.  

 
Het beleidsdocument “Koers Sociaal Domein” is het resultaat van gesprekken met inwoners, 
maatschappelijke partners en professionals. Samen is de basis gelegd voor de koers. We gaan deze 
nu met alle betrokkenen verder uitwerken. We zetten in op preventie, tijdige hulpverlening en de 
kracht van de samenleving. Hulp zo dicht mogelijk bij huis organiseren. Inwoners goede toegang 
bieden tot algemene voorzieningen die in de behoefte aan zorg en ondersteuning voorzien. We 
denken mee met inwoners en maatwerk voor meer complexe zorgvragen blijft altijd mogelijk. Het 
Steunpunt Mantelzorg zet actief in op hulp aan mantelzorgers. Hierbij letten we extra op jonge 
mantelzorgers. 
 
Als inwoners een hulpvraag hebben, horen zij op korte termijn of en hoe wij hun hulpvraag in 
behandeling nemen. Voor problemen op meerdere leefgebieden bij een inwoner of huishouden, 
maken we één plan en is er één aanspreekpunt. We zullen snel schuldhulpverlening inzetten om te 
voorkomen dat inwoners (en hun gezinnen) in een neerwaartse spiraal terecht komen. In het 
minimabeleid hebben we speciale aandacht voor de positie van kinderen; zij horen niet op te groeien 
in armoede. We helpen mensen zoveel mogelijk uit de Bijstand te komen. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking helpen in hun zoektocht naar betaald of 
vrijwilligerswerk. WerkwIJSS en Werk en Inkomen Lekstroom blijven belangrijke partners voor het 
uitvoeren van de Participatiewet. Bij hulpvragen met kinderen kijken we met voorrang naar hun 
veiligheid en welzijn. Het Jeugdteam zorgt voor tijdige inschakeling van specialistische, effectieve 
vormen van Jeugdzorg waar dat echt nodig is.  
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Strubbelingen bij opvoeden en opgroeien horen bij het normale leven en dienen daarom met 
voorrang in eigen kring binnen sterke sociale verbanden (thuis, op school, in de wijk, etc.) te worden 
opgepakt. Inzet van professionele hulp komt in beeld wanneer problemen de veerkracht, kennis en 
expertise van gezinnen en het sociale netwerk overstijgen. 
 
De taakstelling die is opgelegd aan de Jeugdzorg en WMO houden we tegen het licht op haalbaarheid 
en consequenties, met behoud van de ingevoerde maatregelen die effectief en verantwoord zijn 
gebleken. Zeker gezien de zorgelijke positie die het Rijk inneemt bij de toekenning van middelen uit 
het Gemeentefonds blijft kostenbeheersing het uitgangspunt. 
 

 Wat gaan we doen? 

 

• Goede en snelle toegang tot hulpverlening en ondersteuning via algemene voorzieningen, met 
behoud van maatwerk waar nodig. 

• Voor gezinnen is 1 hulpverlener bij het Sociaal of Jeugdteam het aanspreekpunt. 
Clientondersteuning is beschikbaar voor ingewikkelde zorgvragen.  

• Meer inzet op preventie; voorkomen is beter dan genezen, 

• Ondersteuning van Eigen Kracht en buurt-initiatieven, zoals Buurtgezinnen die gezinnen 
helpen met raad en daad 

• Vroegtijdige, laagdrempelige begeleiding van mensen met probleem-schulden, met onder 
andere initiatieven als de Vroeg Eropaf Aanpak, Schuldmaatje en professionele 
schuldhulpverlening. 

• Een helder, volledig en realistisch armoedebeleidsplan, waarin ook aandacht is voor de ZZP’er 
en ondernemer die in de problemen is gekomen. 

• Met elke IJsselsteiner die een bijstandsuitkering heeft wordt een persoonlijk plan opgesteld 
gericht op werk.  

• WerkwIJSS blijft een fysieke locatie houden met plekken Beschut Werk en werk-leer 
voorzieningen. 

• Met andere gemeentes bereiden we ons voor op de taken Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang, zodat er voldoende hulp en woningen beschikbaar zijn. 

• Eenzaamheid wordt bestreden, bijvoorbeeld via activiteiten vanuit kunst en cultuur en andere 
programma’s. 

• We zetten in op het bouwen van meer woningen en woon/zorgvoorzieningen voor senioren. 

• Met maatschappelijke partners wordt gewerkt aan concrete invulling van de 
Dementievriendelijke Gemeente. 

• Investeren in het terugdringen van wachtlijsten. 

• Tegengaan van misbruik van voorzieningen. 

• Continueren van het Mantelzorgcompliment.  Om overbelasting te voorkomen zetten we een 
netwerk van respijtzorg op.  

• Door de inzet van de taskforce Jeugd en WMO hebben we beter zicht op de werkelijke 
uitgaven in het sociaal domein. We passen de begroting hierop aan en herzien de taakstelling, 
zodat deze haalbaar, realistisch en verantwoord is. 

• We werken actief mee aan de hervormingsagenda Jeugd, waarmee we de jeugdhulp 
verbeteren binnen een beheersbaar financieel kader. 
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9. INTEGRATIE 

 

IJsselstein ondersteunt statushouders. 

 
IJsselstein moet ook voor statushouders een fijne plek zijn om te wonen, werken en te leven. Wij 
dienen te zorgen voor passende woonruimte. Het is van groot belang dat statushouders snel en goed 
kunnen integreren. In lijn met het landelijke beleid bieden wij hen kansen en mogelijkheden om 
onderdeel te zijn van onze maatschappij. Ook bieden wij statushouders ondersteuning met kansen 
op de arbeidsmarkt. Als voorwaarde stellen wij dat deelname aan het integratietraject niet 
vrijblijvend is. Hierop rust een inspanningsverplichting. 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Invoeren van de Wet inburgering samen met de ketenpartners.  

• Zorgen dat nieuwkomers snel en goed integreren. 

• Actieve begeleiding bij het leren van taal en gewoontes. Nieuwkomers krijgen direct toegang 
tot een taalklas. Aangeboden cursussen om de Nederlandse taal te leren zijn niet vrijblijvend. 

• Ondersteuning en begeleiding van statushouders naar de arbeidsmarkt en/of opleiding 
zonder bureaucratische belemmeringen.  

• Meer aandacht bij de inburgering voor Nederlandse waarden en normen zoals 
zelfbeschikking, gelijkwaardigheid man en vrouw, antisemitisme, lhbtiq+ etc. 

• Overleg met lokale bedrijven voor werkplekken o.a. via WESS. 

 
 

10. WELZIJN EN SPORT 
 

De mate van welbevinden van de inwoners is hoog en zij kunnen kiezen uit een gevarieerd en  

toegankelijk aanbod van voorzieningen om te sporten en te bewegen.  

 
In verbinding staan met elkaar is belangrijk. De sociale samenhang in onze stad is groot. Wij, 
IJsselsteiners, zorgen voor elkaar. Ook in de afgelopen twee jaar, toen het coronavirus onze wereld 
beheerste, hebben we ons best gedaan met elkaar in verbinding te blijven. Veel activiteiten 
georganiseerd door vrijwilligers en/of professionals konden niet doorgaan. Mensen misten het 
contact met elkaar, eenzaamheid speelde velen parten en ook de betrokkenheid bij de buurt nam af. 
Doordat er minder contactmomenten waren met diverse (kwetsbare) doelgroepen merkten 
hulpverleners dat het lastig was om problemen in een vroeg stadium te signaleren en mensen door 
te verwijzen. Wij hechten grote waarde aan sociale structuren. Net zoals de gemeente vanaf 2021 
het Wijkbewust Werken weer zelf is gaan uitvoeren, zullen wij blijven investeren om sociale 
structuren te behouden en waar mogelijk te versterken. 
 
Bewegen en buiten zijn is belangrijk voor jong en oud. Door te bewegen en te sporten zorgen we 
voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Speelplekken worden ook de komende jaren 
door de hele stad opnieuw ingericht. Buurtsportcoaches van welzijnsstichting Pulse stimuleren 
kinderen, jongeren en volwassenen met leuke activiteiten om samen te bewegen. En IJsselstein heeft 
een rijk verenigingsleven. Als we de gewenste woningbouw realiseren zal er ook (nog) meer vraag 
naar sport en spel zijn. Heel veel vrijwilligers zijn actief bij sport- en spelverenigingen. We blijven 
verenigingen ondersteunen om hun goede werk voort te zetten. In een stad met, veel vergrijzende, 
inwoners is vitaliteit van groot belang. 
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Wat gaan we doen? 

 

• Behoud van faciliteiten en voorzieningen zoals het zwembad en de sportaccommodaties. 

• We blijven verenigingen en vrijwilligers ondersteunen m.b.t. sport en cultuur.  

• Continueren programma Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst IJsselstein (JOGG). 

• We handhaven de buurtsportcoaches.  

• Via Stichting Leergeld wordt ieder kind in staat gesteld te sporten en mee te doen. 

• Sportaccommodaties moeten beter benut worden en voor meerdere doeleinden beschikbaar 
zijn. 

• Sport toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. 

• Efficiënter inrichten parkeerterrein IJTC/VVIJ/IJFC. 

 
 

11. CULTUUR EN ONDERWIJS 
 

Een vitale, wendbare en weerbare cultuursector en behoud van de cultuurhistorische waarden. 

Volwaardig aanbod van goed uitgeruste moderne schoolgebouwen. 

 
Kunst en Cultuur bieden ontelbare mogelijkheden voor inwoners om zich te uiten, geïnspireerd te 
raken, talenten te ontwikkelen, te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Kunst en Cultuur kennen 
dan ook vele verschijningsvormen: van theater, musea en literatuur tot cultuur historisch erfgoed, 
urban culture en modern art. Ook vanuit economisch oogpunt is cultuur van grote waarde voor onze 
stad. Het vraagt de komende jaren om investeringen om dit te kunnen behouden. Oók als IJsselstein 
door herstructurering van het gemeentefonds structureel minder geldt krijgt vanuit het Rijk. 
 
Samen met de partners in het culturele veld gaan we werken om invulling te geven aan het  
uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgesteld beleidsnotitie Kunst en Cultuur. Stimuleren en 
faciliteren van een cultuuraanbod dat voor alle inwoners aansprekend, bereikbaar en toegankelijk is. 
Een sterke, creatieve cultuursector die maatschappelijk (meer)waarde biedt voor de IJsselsteinse 
samenleving. 
 
Goed onderwijs is belangrijk voor toekomstige generaties IJsselsteiners. Scholen hebben een brede 
maatschappelijke functie. Een school is een toegankelijke voorziening in een wijk. Een plaats waar 
kinderen de beste kansen krijgen om hun talenten in een doorgaande lijn te ontwikkelen en waar in 
samenwerking met andere partijen opvang en zorg centraal staan. De gemeente en de 
schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen. En uiteraard 
geldt hierbij dat onderwijshuisvesting goed, veilig en schoon moet zijn. 
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Wat gaan we doen? 

 

• Samen met het culturele veld geven we uitvoering aan de beleidsnota Kunst en Cultuur. 

• Zichtbaar maken van historische elementen in IJsselstein, bijvoorbeeld bij herontwikkeling  
historische locaties. 

• We stellen beleid op hoe we om gaan met panden die gemeentelijk eigendom zijn. Hierbij    
geven wij aandacht aan het historische karakter van de stad. 

• Bij belangrijke subsidiepartners op cultureel terrein zien we toe op een passende invoering van 
de governance code. In het kader van de continuïteit van de instellingen zijn we alert op het 
exploitatie risico.  

• We zorgen voor voldoende financiële middelen voor het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP).  

• We ondersteunen de aanvraag om de Pasquilini toren op de werelderfgoedlijst te krijgen. 

 
 

12. DIENSTVERLENING, COMMUNICATIE, PARTICIPATIE 
 

Betrouwbare, klantvriendelijke en participerende gemeente die de energieke samenleving bedient en 

benut. 

 
Wij stellen inwoners, ondernemers en organisaties voorop. We gaan onze dienstverlening verder 
verbeteren waarbij de menselijke maat leidend blijft . “Ja, tenzij …” is onze standaard reactie bij 
contacten met de IJsselsteiners. Bewoners kennen hun buurt, wijk het beste. Zij weten wat er leeft. 
Ondernemers kijken altijd vooruit om elke kans op verbetering aan te pakken en organisaties zijn 
door gebundelde krachten sterk. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van de samenleving en 
het eigen initiatief. Wij willen dat inwoners, ondernemers en organisaties meepraten en 
meebeslissen op initiatieven die hen raken en initiatieven die zij zelf ontplooien. Door taken los te 
laten en een sterke samenwerkingspartner te zijn werken we samen aan oplossingen met een breed 
draagvlak. 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Wij gaan het participatiebeleid herzien, zodat het een helder transparant en eerlijk proces is. 

• Opstellen en naleven van servicenormen voor afhandeling van verzoeken met regelmatige 
momenten voor klanttevredenheidsonderzoeken. 

• Invoering van een app waarop inwoners opmerkingen/klachten over de openbare ruimte 
kunnen melden. 

• Informatie over wijken en projecten makkelijk digitaal vindbaar maken voor bewoners. 

• Wijkgericht en -bewust werken. 

• Stellen van duidelijke kaders en een transparant participatieproces bij belangrijke 
ontwikkelingen in de leefomgeving. 

• We gaan mogelijk maken dat rijbewijzen thuis worden bezorgd tegen (extra) betaling. 
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13. REGIONALE SAMENWERKING 
 

Verder invulling geven aan het profiel en de positionering van IJsselstein  

 
IJsselstein werkt veel samen. We participeren in gemeenschappelijke regelingen zoals de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio (VRU), GGD, WIL, BSR, RHC of RMN. En in 
andere samenwerkingsverbanden, zoals het U10 netwerk, de regionale Backoffice Lekstroom (sociaal 
domein) en het inkoopbureau Midden Nederland (IBMN). Daarnaast zijn publieke taken 
ondergebracht bij stichtingen, coöperaties, vennootschappen en andere samenwerkingsvormen en 
besteden we opdrachten uit aan externe partijen. Wij gaan vervolg geven aan acties die reeds in 
gang gezet zijn om expertise die qua uitvoering op afstand zijn geplaatst, terug te halen binnen de 
gemeentelijke organisatie. 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Bij iedere gemeenschappelijke regeling evalueren we periodiek de toegevoegde waarde. 
Hierbij staat sturing op de uitvoering van het door de gemeente beoogde beleid centraal.  

• Ongeacht de wijze waarop de gemeentelijke taak wordt uitgevoerd, is en blijft de gemeente 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering. 

• Mede op basis van het rapport IJsselstein 2040, gaan we definiëren wat voor stad IJsselstein 
in de toekomst wil zijn.  

• Keuzes maken in inhoudelijke opgaven waar IJsselstein voor staat op basis van de 
toekomstvisie en als vervolgstap de hoe vraag beantwoorden (positionering in de regio). 

 
 

14. BESTUUR EN ORGANISATIE 
 

Gemeente IJsselstein klaar voor de toekomst 

 
In de Toekomstvisie 2040 ligt de focus op de vraag wat voor gemeente IJsselstein in de toekomst wil 
zijn.  
 
Eerder is de keuze gemaakt om een regiegemeente te zijn. Dit werd ingegeven door de overweging 
dat de uitvoering van gemeentelijke taken moet worden belegd daar waar deze het beste worden 
uitgevoerd. Daarbij spelen de beperkte expertise, vervangbaarheid, kwaliteitsverbetering en 
kostenreductie een rol.  
 
Het rapport ‘Toekomstperspectief IJsselstein 2040’ beschrijft hoe IJsselsteiners aankijken tegen de 
thema’s identiteit, wonen en leven, voorziening, ondernemen, scholing, profileringen, duurzaamheid 
en mobiliteit. Dit is bruikbaar om te bepalen welk scenario past bij de wijze waarop de gemeente 
haar taken uitvoert en hoe ze daarbij samenwerkt in de stad, de regio en met andere partners. 
 
Uitgangspunt is een zelfstandig IJsselstein dat samenwerkt met andere gemeenten als dit 
nadrukkelijk meetbare voordelen oplevert. Onze eigenheid en het behoud van onze prachtige 
voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staan voorop. 
 
Na de ontvlechting van de UW Samenwerking is op basis van het Inrichtingsplan IJsselstein 2019 
gestart met de opbouw van een slagvaardige ambtelijke organisatie. De eerste jaren lag het accent 
vooral op het opbouwen van de nieuwe organisatie en het op orde brengen van de basis.  
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De kernwaarden ‘klantgericht, betrokken, samenwerken en verantwoordelijk’ stonden en staan 

daarbij nog steeds centraal. In het kader van de organisatieontwikkeling gaan we de basis verder op 

orde brengen (borgen) en uitbouwen. Daarbij is ook aandacht voor de relatie tussen de organisatie, 

raad, college en inwoners.  

 
De ambtelijke organisatie heeft te maken met een steeds meer uitbreidend takenpakket. Het Rijk 
bedeelt de gemeente taken toe (vaak met onvoldoende financiële middelen). Ook moet de 
gemeente een bijdrage leveren aan landelijke opgaven zoals de energietransitie, 
woningbouwopgave, opvang vluchtelingen en uitvoering omgevingswet. Dit heeft gevolgen voor de 
werklast/werkdruk van de medewerkers. Om goed in te kunnen blijven spelen op de extra taken en 
opgaven, die accuraat en snel te kunnen oppakken en uitvoeren, willen we als goed werkgever 
investeren in de capaciteit van onze ambtelijke organisatie. We vinden het belangrijk dat de 
medewerkers met plezier in de GIJS-organisatie werken. 
 

Wat gaan we doen? 

 

• Een zelfstandig IJsselstein dat samenwerkt met andere gemeenten voor zover we daar 
nadrukkelijk meetbare voordelen uit halen. Onze eigenheid en het behoud van onze 
voorzieningen tegen een (relatief) gelijkblijvende belastingdruk staat voorop. Er worden geen 
stappen ondernomen die leiden naar een fusie. 

• Versterken van de relatie tussen medewerkers, college, raad en inwoners. 

• Investeren in de capaciteit van de ambtelijke organisatie, als uit een onderzoek blijkt dat 
uitbreiding noodzakelijk is en niet kan worden opgevangen door een andere werkwijze. 

• Voldoen aan het basisnormenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voor 
informatieveiligheid. 

 

 

15. FINANCIËN 
 

Een gemeentelijke financiële huishouding die duurzaam op orde is en degelijk financieel beleid. 

 
In IJsselstein geven we niet meer geld uit dan we binnenkrijgen. Zowel de jaarbegroting als de 
meerjarenbegroting is sluitend. Het financieel meerjarig perspectief van de gemeente bevat veel 
onzekerheid. De gevolgen van de herijking van het gemeentefonds en de compensatie voor de 
jeugdtaken zijn onzeker. Ook zien we op zichzelf staande ontwikkelingen die mogelijk op het saldo 
gaan drukken. Bij de uitvoering van ons beleid staan we voor de opgave om duurzaam financieel 
gezond te blijven. Lastenverzwaring mag niet meer zijn dan indexering en/of inflatie correctie. 
Doorberekende diensten zijn in principe (maximaal) kostendekkend. De prioriteiten voor deze 
collegeperiode liggen bij het realiseren van ons woningbouwprogramma en een reële begroting voor 
het sociaal domein. Daar wordt extra in geïnvesteerd. Ruimte voor nieuw beleid wordt gevonden 
door keuzes en prioriteiten in het bestaand beleid te maken. 
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Wat gaan we doen? 

 

• De hondenbelasting vervalt per 1-1-2023.  

• Het bestaande hondenbeleid wordt geëvalueerd en de effectiviteit wordt onderzocht. 

• Belastingen met maximaal de inflatiecorrectie laten stijgen. 

• Verlenen van subsidies in de vorm van budgetsubsidies met prestatieafspraken en adequate 
governance afspraken. 

• Het streven naar het kostendekkend maken van leges en heffingen. 

• Flexibiliteit in aangaan van meerjarige contracten met leveranciers en organisaties, voor 
zover wettelijk mogelijk. 
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ONDERTEKENING 
 
Onderstaande partijen verbinden zich aan de afspraken in dit Coalitieakkoord IJsselstein 2022-2026: 
 
IJsselstein, 23 juni 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Ronald Koehorst, LDIJ Eveline Schell, VVD Edwin Tas, CDA 


