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Voorwoord 
 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft onze partijen LDIJ en VVD bij 
elkaar gebracht als beoogde coalitie om IJsselstein in de raadsperiode 2018-2022 te besturen. Wij 
vinden elkaar in onze ambities voor de stad, onze zorgen om de positie waarin IJsselstein verkeert en 
in ons gevoel van urgentie om vooral zo snel mogelijk aan de slag te gaan voor de IJsselsteiners en 
IJsselstein. 
 
Wij hebben overeenstemming bereikt over de hoofdpunten die we in deze bestuursperiode gaan 
oppakken. Deze zijn verwoord in bijgevoegd coalitieakkoord. Het betreft geen compleet overzicht van 
alle zaken waarmee we aan de slag gaan. Want op basis van ons akkoord stellen we vervolgens een 
collegeprogramma op. Waarover we hebben afgesproken dat dit een werkagenda zal zijn waarin we 
beknopt en helder vastleggen waarmee we aan de slag gaan: een uitvoeringsagenda. 
 
Met ons coalitieakkoord geven we de richting aan waarin wij ons voor IJsselstein gaan bewegen.  
De urgentie voor een duidelijke richting en daadkracht is hoog na een periode van bestuurlijke onrust, 
financiële tekorten en de problematiek rondom de ambtelijke fusie met Montfoort, de UW 
Samenwerking. In het belang van de IJsselsteiners, IJsselstein en de regio is het zaak om dit zo snel 
mogelijk achter ons te laten, vooruit te kijken en aan de slag te gaan. 
 
Met:  
 

 orde op zaken stellen in de financiën van IJsselstein 

 invoeren van een duidelijk parkeerbeleid 

 IJsselstein op de kaart zetten als ondernemende recreatiestad 

 bouwen in IJsselstein, voor jong en oud 

 zorgen voor schone en groene wijken 

 werken aan een betere veiligheid  

 realiseren van goede wegen en bereikbaarheid 

 ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in IJsselstein 

 bieden van hulp aan onze senioren 

 het stimuleren van een goed ondernemersklimaat  

 samenwerken met onze partners in de regio 

 regie voeren op de gemeenschappelijke regelingen 

 werken aan een klantvriendelijk, gastvrij en bereikbaar stadhuis 
 
 
Onze startsituatie is verre van optimaal. Er zijn achterstallige zaken en een ambtelijke organisatie die 
eerst ontvlochten en vervolgens weer opgebouwd moet worden. Een complex traject dat vooral in de 
eerste fase van onze bestuursperiode veel aandacht zal vragen, en veel financiële risico’s en 
onzekerheden met zich mee brengt.  
 
De zorgelijke situatie waarin wij als nieuw bestuur IJsselstein hebben aangetroffen noodzaakt ons tot 
het stellen van prioriteiten en maken van heldere keuzes. Een uitdaging, die wij met vertrouwen 
tegemoet zien, omdat we ook daarmee pragmatisch en met het belang van IJsselstein en de 
IJsselsteiners voorop te werk zullen gaan. Uitgangspunt hierbij is dat we eerst geld verdienen en dan 
pas uitgeven. 
 
Een belangrijke afspraak in ons coalitieakkoord is dat de uitvoering van onze plannen niet gepaard zal 
gaan met verhoging van de belastingen. Wij zien het namelijk als een kerntaak om de gemeentelijke 
belastingen laag te houden. Door zakelijk en ondernemend te besturen houden wij de uitvoering van 
onze plannen en het besturen van onze stad betaalbaar. 
 
Ons coalitieakkoord focust met name op zaken die snel opgepakt moeten worden. Voor lopende 
dossiers zoals sport, jeugd, WMO en sociaal domein zetten wij  het ingezette beleid zoveel mogelijk 
voort. Wij willen daarmee vasthouden aan wat goed gaat, maar zullen uiteraard ook bijstellen zodra 
dat noodzakelijk blijkt. 
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Wij gaan graag snel aan het werk in IJsselstein. Samen met onze partners. Want de inbreng van 
inwoners, ondernemers, instellingen, samenwerkingspartners in de regio, de gemeenteraad en de 
ambtelijke organisatie hebben wij nodig bij de uitvoering van onze plannen in 2018-2022. Wij werken 
en communiceren daarbij open, duidelijk en transparant en staan als bestuur nadrukkelijk niet boven 
maar naast onze partners. Besturen is Samen Doen.  
 
We presenteren u graag ons coalitieakkoord “Samen Doen” met daarin op hoofdlijnen onze richting 
voor IJsselstein, binnenkort aangevuld met onze complete werkagenda, het collegeprogramma  
2018-2022. 
 
We kijken er naar uit om aan de slag te gaan! 
 
 
Ronald Koehorst, LDIJ 
 
Anastasia van der Lugt, VVD 
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1. Bestuur, organisatie en financiën 

Profiel IJsselstein in de regio 
Het eerste deel van onze nieuwe bestuursperiode vraagt veel aandacht voor de ontvlechting van de 
UW Samenwerking. En voor de opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie. Daarvoor is een 
duidelijk profiel nodig van de gemeente IJsselstein. Wat voor soort gemeente willen we zijn en welke 
soort ambtelijke organisatie past daarbij? Onze oriëntatie op bestuurlijke samenwerkingspartners in de 
regio komt daarbij ook aan de orde. Een zelfstandige regiegemeente IJsselstein, verbonden met de 
Lopikerwaard en actief participerend in de regio U10 vormt wat ons betreft de contour voor het profiel 
van IJsselstein.  
 
Ontvlechting UW 
Wij zetten ons in voor een snelle en zorgvuldige ontvlechting van de UW Samenwerking.  
Zodat IJsselstein het vizier weer op de toekomst kan richten. Wij willen zo snel mogelijk een 
slagvaardige ambtelijke organisatie opbouwen om IJsselstein weer op de kaart te zetten. 
 
Wat gaan we doen? 

 Strategische heroriëntatie/bepalen profiel van IJsselstein. 

 Snelle ontvlechting UW en tegelijkertijd opbouw slagvaardige (regie)organisatie. 

 Inzetten extra strategische beleidscapaciteit specifiek voor IJsselstein. 

 Actief participeren in regionale samenwerkingsverbanden, waaronder U10. 

 
Gemeente IJsselstein klantvriendelijk 
Onze nieuwe ambtelijke organisatie stelt klantvriendelijkheid voorop. Ons stadhuis is er voor de 
inwoners en ondernemers: gastvrij en bereikbaar. We gaan daarom aan de slag met het verbeteren 
van onze dienstverlening. 
 
Meer inbreng van onze inwoners 
Wij willen graag meer inbreng van onze inwoners bij ons beleid en de uitvoering daarvan. Omdat onze 
inwoners het beste weten wat er leeft in hun omgeving. Daarom gaan wij initiatieven ontwikkelen om 
burgerparticipatie te versterken. 
 
Wat gaan we doen? 

 Verruiming van openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC). 

 Het afsprakensysteem vereenvoudigen. 

 Wachttijden bij het KCC verkorten. 

 Betere en snellere beantwoording van vragen.  

 Betere digitale bereikbaarheid. 

 Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie. 

 
 
Strak financieel beleid 
De financiële positie van IJsselstein geeft reden tot zorg. Een strak en consequent financieel beleid 
met passend weerstandvermogen en risicoanalyse is noodzakelijk. We gaan ons inspannen om waar 
mogelijk te besparen op gemeentelijke uitgaven en meer inkomsten te genereren. We concentreren 
ons daarom op onze kerntaken en zijn een ondernemende gemeente. 
 
Wat gaan we doen? 

 Projecten worden maandelijks financieel gemonitord ten opzichte van het budget. 
Ambtelijke capaciteit inzichtelijk maken om heldere keuzes en prioriteiten mogelijk te 
maken. 

 Efficiencyvergroting van ambtelijke organisatie onderzoeken. 

 Regie voeren op de gemeenschappelijke regelingen. 
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 OZB wordt niet meer verhoogd dan met de inflatie. 

 Inkomsten en uitgaven op orde en transparant. 

 Verhuur/bezetting van gemeentelijke panden optimaal inzetten. 

 
2. Openbare orde en veiligheid 
 
De veiligheidscijfers zijn mede door extra investeringen en een gerichte aanpak sterk verbeterd. Dit 
ingezette beleid willen we voortzetten, en daarbij meer de nadruk leggen op het veiligheidsgevoel van 
onze inwoners. We onderzoeken welke investeringen moeten worden uitgevoerd indien extra 
capaciteit moet worden ingezet. 
 
Wat gaan we doen?  

Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2019 tot en met 2022 waarin in ieder geval zijn opgenomen: 
• Nadruk op handhaving.  
• Onderzoeken hoe de pakkans van criminelen kan worden vergroot. 
• Meer inzet van flexibel cameratoezicht. 
• Verkeersveiligheid. 
• Aanpak van opkomende criminaliteitsvormen zoals bijvoorbeeld cybercriminaliteit. 
• Behouden van de persoonsgerichte- en groepsaanpak. 
• Vandalen betalen. 
• Meer verlichting aanbrengen op wandel- en fietspaden, onder viaducten en in brandgangen. 

 
3. Wonen en ruimte 
 
Wonen: snel aan de slag met woningbouw! 
 
Een hoofdthema in de nieuwe bestuursperiode is woningbouw. De vraag naar woonruimte overstijgt 
het aanbod, de doorstroming stagneert en IJsselstein vergrijst. De afgelopen jaren is de 
woningvoorraad in IJsselstein nauwelijks uitgebreid. Deze situatie van stilstand willen wij zo snel 
mogelijk opheffen.  
 
Hoog op onze agenda staat daarom de ontwikkeling van een woonvisie.  Vooruitlopend daarop gaan 
wij alvast starten met voorbereidingen om te bouwen. Door woningbouwlocaties in beeld  te brengen 
waar versnelde ontwikkeling, in samenwerking met marktpartijen, mogelijk is.  
 
Wat gaan we doen? 

 240 woningen erbij, voor jong en oud, binnenstedelijk.  

 Woningbouwlocaties in beeld brengen waar versnelde ontwikkeling, in samenwerking 
met marktpartijen, mogelijk is. 

 Woonvisie opstellen, inclusief verkenning naar mogelijkheden bouwen buiten de rode 
contouren. 

 Verkennen mogelijkheden uitplaatsing bedrijven uit centrumzone ten behoeve van extra 
woningbouwlocaties.  

 Met Provides samen optrekken voor het realiseren van de sociale woningopgave. 

 Onderzoeken mogelijkheden voor kleinschalige opvang statushouders in integratie-
woongroepen. 
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IJsselstein als ondernemende recreatiestad op de kaart 
  

Met de historische binnenstad van IJsselstein, geliefd door onze eigen inwoners én bezoekers, 
hebben we goud in handen. We gaan IJsselstein beter op de kaart zetten als ondernemende 
recreatiestad.  
 
Wat gaan we doen? 

 Stevig inzetten op stadsmarketing IJsselstein. 

 Kades langs de IJssel versterken en aanlegplaatsen voor passanten realiseren. 

 Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein. 

 Ontwikkelen van bedrijventerrein De Kroon. 

 
IJsselstein groen en schoon 
De groene kwaliteit van IJsselstein moeten we zoveel mogelijk behouden en verbeteren. Ons groen 
moet ook ruimte bieden voor onze jeugd. Om gezond en avontuurlijk buiten te spelen en te leren over 
(respect voor) de natuur. Onze wijken moeten niet alleen groen zijn maar ook schoon en leefbaar.  
 
Wat gaan we doen? 

 Verbeteren van onderhoud groen. 

 Actualiseren en realiseren beheersplannen groen. 

 Verbeteren van onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs. 

 Actualiseren en realiseren van beheersplannen wegen. 

 Actualiseren inrichting speeltuinen, inclusief mogelijkheden van natuurspeelplaatsen. 

 
Vergunningen minimaliseren 
De lokale overheid staat in dienst van de inwoners en ondernemers. Dat betekent dat wij serieus 
bekijken hoe wensen van inwoners en ondernemers gerealiseerd kunnen worden. En afwegen welke 
effecten dit heeft op andere belanghebbenden  en onze leefomgeving. We gaan daarom de huidige 
vergunningsplicht kritisch beoordelen en inventariseren of en hoe de vergunningsplicht 
geminimaliseerd kan worden. 
Overbodige regels en procedures worden zo snel mogelijk afgeschaft. Bij bestemmingsplannen krijgt 
het inventariseren van mogelijkheden voldoende aandacht.  
Dit alles uiteraard binnen de daartoe  wettelijk gestelde kaders. 
 
Wat gaan we doen ? 

 Vergunningenbeleid vereenvoudigen.  

 Flexibele bestemmingsplannen mogelijk maken. 

 
Duurzaam en milieubewust IJsselstein 
Het stimuleren van milieubewust leven en duurzame energie vinden wij een vanzelfsprekend actiepunt 
in de komende bestuursperiode. 
 
Wat gaan we doen? 

 Collectieve maatregelen voor energiebesparing in wijken stimuleren. 

 Onderzoeken mogelijkheden voor zonnepanelenpark onder de Gerbrandytoren, het 
benutten van dijklichamen en grote dakvlakken van gemeentelijke onroerend goed.  

 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie voor bedrijven, 
industrie en agrarisch. 

 Nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk bouwen op basis van de komende 
energietransitie. 

 Gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk CO2-neutraal. 

 Continueren van het opwekken van duurzame energie met het duurzaamheidsfonds. 
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 Initiatieven energietransitie ontwikkelen in samenwerking met U10. 

 Actualiseren beleid afvalinzameling met als doel verlaging kosten afvalverwerking. 

 
 
Doorstroming en bereikbaarheid van IJsselstein 
 
Het aantal mensen en het woon-werkverkeer in onze regio groeit. Stagnaties in IJsselstein hebben 
gevolgen voor de regio en vice versa. 
Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in en rond IJsselstein is van groot belang voor IJsselstein 
en de regio. Wij stellen daarom een aantal lokale maatregelen voor en plaatsen 
mobiliteitsvraagstukken (auto, fiets en OV) actief op de agenda bij de provincie en U10.  
 
Wat gaan we doen? 

 Het Nelson Mandelaplein (rotonde carpool) ombouwen tot “turborotonde” voor een 
snelle en veilige afwikkeling van verkeer van en naar de A2. 

 Een extra aansluiting realiseren op de A2  in samenspraak met provincie en 
Rijkswaterstaat. 

 Investeren in een blijvend goede aansluiting op het netwerk van het OV in de regio en 
uitbreiding waar mogelijk. 

 Fietsvisie uitvoeren. 

 Renovatie van Panoven tot een veilige fietsstraat waarin de auto ‘te gast' is.  

 
Nieuw parkeerbeleid 
Veel IJsselsteiners en niet-IJsselsteiners bezoeken met grote regelmaat de binnenstad, om gebruik te 
maken van het (nog) gevarieerde winkelaanbod en de goede horecagelegenheden. Het huidige 
parkeerbeleid staat onze bruisende binnenstad echter in de weg. Ook wordt veel overlast ervaren aan 
de randen van de betaald parkeren zones en de  parkeerdruk binnen de zones voor 
vergunninghouders is hoog. Niet alleen voor de bezoekers maar ook voor de inwoners van IJsselstein 
gaan wij daarom het huidige parkeerbeleid aanpassen. In het najaar 2022 wordt het parkeerbeleid 
integraal geëvalueerd.  
 
Wat gaan we doen? 

Nieuw parkeerbeleid opstellen op basis van de volgende uitgangspunten: 
 

 De tijden waarvoor betaald moet worden in de parkeergarages gelijkstellen aan de tijden 
van het straat-parkeren. 

 De eerste 2 uur betaald parkeren in de parkeergarages gratis aanbieden. 
De eerste bewonersvergunning gratis aanbieden voor bewoners schil en centrumzone. 

 Het realiseren van parkeerhavens voor bedrijfsbussen in Nieuwpoort. 

 
 
4. Onderwijs, sport en cultuur 

Onderwijs 
Scholen zijn de spil in de wijk en een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Door scholen onder te 
brengen in multifunctionele accommodaties kunnen meerdere partijen aansluiten die wijkgerichte 
voorzieningen kunnen leveren. Hiermee gaan we efficiënt om met de ruimte die ontstaat door de 
krimpende demografie en wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd voor het 
schoolgebouw. Dit draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel van het wijkgericht werken. 
 
Naschoolse initiatieven in en om de school voor de wijk worden gestimuleerd zodat de 
schoolgebouwen ook buiten schooltijd benut worden. Initiatieven van scholen voor de wijk, zoals het 
adopteren van groen of het afvalvrij werken worden beloond met extra budget dat terugvloeit naar het 
onderwijs. 
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Wat gaan we doen? 

 Het in 2016 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) actualiseren op 
basis van de bijgestelde prognoses voor de kindaantallen en de financiële 
consequenties. 

 
Cultuurnota 
Kunst en cultuur is verweven met de IJsselsteinse gemeenschap. Het biedt voorzieningen voor een 
ieder. Van bibliotheek tot theater, van museum tot kasteelpark. De HKIJ (Historische Kring IJsselstein) 
maakt zich hard voor het behoud van onze historie en onze historische panden. Museum IJsselstein 
verrast met prikkelende exposities. Maar ook het verenigingsleven is in IJsselstein zeer actief met een 
breed aanbod aan toneel, muziek en dans. Dit leidt tot mooie evenementen die regionaal bezoekers 
trekken naar IJsselstein zoals het Korenfestival, mevrouw Klein Sprokkelhorst en de viering van 
Carnaval. Het beleid op het gebied van kunst en cultuur is vastgelegd in de kunst en cultuurnota, die 
aan herziening toe is. Wij gaan graag samen met de vele spelers uit het kunst- en cultuurveld om tafel 
om ons beleid te actualiseren 
 
Wat gaan we doen? 

 Actualiseren kunst- en cultuurbeleid.. 

 
5. Inkomen, jeugd en WMO 

Meedoen in IJsselstein 
In IJsselstein kan iedereen meedoen en sluiten we niemand uit. We blijven als overheid op afstand 
maar nemen onze verantwoordelijkheid om iedereen binnen boord te houden en te voorkomen dat 
mensen door armoede of eenzaamheid uit zicht raken. We regisseren daartoe een actief beleid 
samen met maatschappelijke partners en –organisaties, zoals bijvoorbeeld Pulse en Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL).  
 
Seniorenbeleid 
IJsselstein vergrijst. Momenteel is 17% van de inwoners ouder dan 65 jaar, rond 2040 is dat 30%. 
Samen met onze senioren, seniorenorganisaties en andere betrokkenen willen we in kaart brengen 
waaraan in onze gemeente behoefte is om senioren mee te laten doen.  En vervolgens onze senioren 
actief en zichtbaar betrekken bij de IJsselsteinse samenleving. 
 
Wat gaan we doen? 

 Seniorenbeleid ontwikkelen samen met onze senioren, seniorenorganisaties en andere 
betrokkenen.  

 
Werk en inkomen 
Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Mensen die niet kunnen 
werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Om snel weer mee te kunnen doen aan het 
arbeidsproces is het belangrijk om ervaring op te doen en actief te blijven. Vrijwilligerswerk kan een 
goede opstap zijn. Van iedereen verwachten we een actieve houding om zo de afstand tot de 
arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken. Een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering is hier een 
onderdeel van. 
PAUW bedrijven wordt op een nieuwe manier voortgezet omdat wij het belangrijk vinden dat ook 
mensen met een beperking mee kunnen doen.  
De driehoek tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven willen wij verstevigen en tevens benutten 
voor het creëren van participatiebanen en werk- en leertrajecten. 
 
Wat gaan we doen? 

 Maatschappelijke tegenprestatie vragen van uitkeringsgerechtigden.  

 Mogelijkheden voor beschut werk behouden in IJsselstein. 

 Onderzoeken of de dekking van het eigen risico meeverzekerd kan worden in de 
aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen. 

 Participatiebanen en werk- en leertrajecten realiseren in samenwerking met onderwijs 
en bedrijfsleven. 
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Ondertekening 
 
 
Onderstaande partijen verbinden zich aan de afspraken in dit Coalitieakkoord IJsselstein 2018-2022: 
 
 
 
IJsselstein, 1 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer R.C. Koehorst 
Fractievoorzitter LDIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw A.M.P.M. van der Lugt  
Fractievoorzitter VVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


