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Aanwezig:

Afwezig:

Gasten:
Notulist:

de heer H. Veldhuijsen (wethouder), de heer A. Langerak, de heer D. van Oord,
de heer R. van Beers, mevrouw N. Bakrie, mevrouw E. Rietveld, mevrouw M. Denneman,
de heer R. Klooster, de heer S. de Wit, de heer J. van den Dool (WGSP), de heer R. Langerak
de heer J. v.d. Wijngaard, de heer J. Kalsbeek (Werk en Inkomen Lekstroom),
mevrouw M. van den IJssel, mevrouw H. v.d. Burg, de heer M. van Zon, de heer M. van Veen,
de heer P. Ruiter
de heer M. Vaessen en mevrouw A. Romme van Seinpost
mevrouw M. Huijten-Oelp

1.

Opening
De vergadering wordt geopend door de heer Veldhuijsen. De aanwezigen worden welkom geheten en stellen
zich voor. De agenda wordt vastgesteld.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen.

3.

Concept verslag 15 februari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Stand van zaken projecten/belangrijke ontwikkelingen
- De stand van zaken projecten/belangrijke ontwikkelingen wordt doorgenomen, zij bijlage.
- De vraag wordt gesteld of er plannen liggen voor het uitbreiden van het aantal vierkante meters van
detailhandel. De heer Veldhuijsen geeft aan niet op de hoogte te zijn van deze plannen. Mocht dit aan de
orde komen, dan zal dit worden besproken in het EPIJ overleg. In de detailhandel visie wordt het aantal
vierkante meters besproken en er komen ruimtelijke ontwikkelingen aan, die integraal behandeld gaan
worden.

5.

Brief nota detailhandel/Stadsvisie
- Seinpost geeft een presentatie over de offerte detailhandelsvisie IJsselstein, zie bijlage.
- De vraag wordt gesteld of Seinpost een bezoek heeft gebracht aan het winkelgebied op Zenderpark. Dit is
het geval geweest. Seinpost maakt een afspraak met mevrouw Denneman.
- Op provinciaal (Utrecht) en regionaal (U10) niveau worden eveneens visies op detailhandel ontworpen.
Lokaal en provinciaal en regionaal beleid moet op elkaar afgestemd worden. Seinpost houdt hier rekening
mee.
- De brief nota detailhandel is ter informatie ingebracht, zodat iedereen op de hoogte is van de twee
lopende trajecten, zie bijlage.

6.

BIZ binnenstad
De heer Van Oord vertelt over de laatste stand van zaken BIZ. Er wordt gewerkt aan een nieuw BIZ plan door
een kopgroep die bestaat uit 2 horecaleden, 2 Baronie leden en 1 niet lid.
- De vraag wordt gesteld of naar andere gemeenten is gekeken, zoals Driebergen, die inmiddels een BIZ
hebben ingevoerd. De heer Van Oord geeft aan dat dit tot op heden niet het geval is geweest en zal dit
punt in beraad nemen.
- De heer Van Beers geeft aan dat hij het wenselijk vindt de Kasteellaan aan de BIZ toe te voegen.

7.

Stand van zaken Participatieteam en Werkgeversservicepunt
Het participatieteam bezoekt bedrijven, waarbij gesproken wordt over mogelijkheden mensen in te zetten
die een kleine/grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bedrijven staan positief tegenover het aanbieden
van werkplekken aan deze groep mensen. Het betreft niet alleen betaalde werkplekken maar ook
werkervaringsplekken. Er wordt gesproken over ‘social return’, dat door de centrale overheid als
contractvoorwaarde wordt opgenomen bij inkopen en aanbestedingen groter dan 2,5 ton. Deze maatregel
houdt in dat bij deze aanbestedingen in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook
mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt .

8.

Economische Visie – uitvoeringsprogramma
De ondernemerspeiling die voor 2016 gepland staat wordt doorgeschoven naar 2017. Op dit moment lopen
er verschillende (visievormende) trajecten die een beroep doen op ondernemers. Om de belasting op
ondernemers niet te groot te maken, is daarom besloten de ondernemerspeiling uit te stellen.

9.

Rondvraag
- A2 zone. Er wordt marketing ingezet voor de zichtbaarheid van de A2 zone. Er is een goed beeld bij welke
bedrijven uit IJsselstein belangstelling hebben om zich te vestigen aan de A2 zone.
- Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, laten de
Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht een nieuw Koopstromenonderzoek
uitvoeren, in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s. IJsselstein wordt meegenomen in dit
onderzoek. Eind van het jaar worden de resultaten verwacht.

10. Sluiting
De heer Veldhuijsen sluit de vergadering met dank aan aanwezigen.

