OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 22 februari 2022

Aanwezig:

de heer C.A. Geldof, wethouder
de heer M.B. Foekema, wethouder
mevrouw E.M.J. Schell, wethouder
de heer P.J. Bekker, wethouder
de heer mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester
mevrouw drs. W.M. van de Werken, gemeentesecretaris

Afwezig:

-
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I BESLUITEN

zaaknummer: 1202732

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 15 februari 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 15
februari 2022 vast te stellen.

zaaknummer: 1200710

Onderwerp:
Uitspraak beroep Randdijk 21
Het college besluit:
1. Geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank.
2. De uitspraak uit te voeren door terugbetaling van één dwangsom (€6000) en betaling van de
proceskosten (€3036) en het griffierecht (€181).
Na handhavend optreden heeft de gemeente drie dwangsommen opgelegd voor overtredingen bij het
pand Randdijk 21. Hiermee is de eigenaar gemaand om het verwaarloosde erf en problemen met de
elektrische installatie en de riolering op te lossen. De eigenaar heeft tegen het inningsbesluit beroep
ingesteld. Hierop heeft de rechter één van de dwangsommen geschrapt. Het college voert deze
uitspraak uit. Intussen zijn alle overtredingen opgelost.

zaaknummer: 1166800

Onderwerp:
Nieuwe besluit op bezwaar Voorstraat 8
Het college besluit:
1. De beleidsregels aan te passen door ‘geen hinder’ te wijzigen in ‘geen onevenredige hinder’,
overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit.
2. Met toepassing van de onder 1 genoemde beleidswijziging de omgevingsvergunning in stand
te laten onder toevoeging van de volgende voorschriften:
a. De inrichting moet om 24:00 gesloten zijn;
b. Er is uitsluitend zachte achtergrondmuziek toegestaan tot maximaal 60-65 dB(A) en zonder
kenmerkende bastonen;
3. Het besluit onder 2 pas bekend te maken nadat de beleidswijziging onder 1 in werking is
getreden.
Voor het horecabedrijf aan de Voorstraat 8 (Tonnie’s Huiskamer) is een vergunning verleend. Tegen
die vergunning is bezwaar gemaakt en beroep ingesteld. De rechtbank heeft bepaald dat beter moet
worden onderbouwd dat de vergunning past in het ruimtelijk beleid. Voorgesteld wordt, met
aanpassing van de geldende beleidsregels en verbetering van de motivering, de
omgevingsvergunning in stand te laten.
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zaaknummer: 1205133

Onderwerp:
Monitor woningbouw
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de voortgangsrapportage.
2. De rapportage met de raadsinformatiebrief via de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.
Het college biedt aan de raad de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan over het
woningbouwprogramma. De rapportage geeft een beeld van de woningbouwontwikkelingen in
IJsselstein in het tweede half jaar van 2021 tot en met januari 2022. Hieruit blijkt, dat het college op
koers ligt voor het realiseren van de woningbouwopgave zoals deze in de Woonvisie is vastgelegd,
inclusief 750 sociale huurwoningen.

zaaknummer: 1170663

Onderwerp:
Inkoop Wmo Individuele begeleiding, financiële impactanalyse en juridische toets beschikkingswijze
Het college besluit:
1. De impactanalyse Wmo Individuele Begeleiding vast te stellen;
2. De voorgestelde methodiek van beschikken Wmo Individuele Begeleiding in de vorm van
bandbreedtes in uren/minuten per maand toe te passen;
3.
a. De gezamenlijke inkoop van Wmo Individuele begeleiding uit te voeren met gemeenten
Houten, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden en de inkoop uit te voeren via een
openbare aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten;
b. Bij het aangaan van een overeenkomst met geselecteerde aanbieders uitgaan van een
periode van twee jaar en drie maanden met de mogelijkheid van verlenging met tweemaal
twee jaar;
4. Het college van de gemeente Houten de bevoegdheid te geven om namens de
Lekstroomgemeenten alle besluiten te nemen die samenhangen met het voorbereiden en
uitvoeren van de onder 1 en 3 genoemde inkoop, inclusief de bevoegdheid om die taak op te
dragen aan de manager van de Regionale Backoffice Lekstroom;
5.
a. De incidentele uitvoeringskosten voor Wmo Individuele begeleiding tot een bedrag van
€56.064 te dekken ten laste van Programma 5 inkomen, jeugd en Wmo.
b. De structurele uitvoeringskosten (vacature of extra uren binnen het Sociaal Team) voor
Wmo Individuele begeleiding tot een bedrag van €30.000 in 2022 en €25.000 in 2023 te
dekken ten laste van het formatiebudget.
c. De besparing die berekend is volgens het behoudende scenario te verwerken in de
begroting 2023 en de taakstelling in het sociaal domein met een zelfde bedrag te
verlagen.
6. De raad te informeren, via een raadsinformatiebrief, over de stand van zaken rond de inkoop
Individuele begeleiding Wmo.
Het college heeft besloten om individuele begeleidingstrajecten binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) gezamenlijk in te kopen met de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein en
Vijfheerenlanden. De Lekstroomgemeenten verwachten hierdoor de hulp aan inwoners meer
integraal, effectief en betaalbaar te kunnen aanbieden en daar beter regie op te houden. Het college
informeert de raad per brief over deze nieuwe inkoopstrategie.
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zaaknummer: 1191763

Onderwerp:
Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (regio Utrecht)
Het college besluit de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (regio Utrecht) als beleidsregel vast te
stellen.
Het college heeft afspraken gemaakt om de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving binnen de regio Utrecht op uniforme wijze met de partners uit te voeren. Dit zijn
gemeenten, beide omgevingsdiensten en de provincie. Deze uniforme uitvoerings- en
handhavingsstrategie is een wettelijke verplichting en regelt de taken die gemeenten en provincie aan
de omgevingsdiensten hebben overgedragen. De basis voor deze gezamenlijke strategie ligt onder
andere in de Omgevingswet.

zaaknummer: 1205245

Onderwerp:
U10 begroting 2022
Het college besluit in te stemmen met de door de U10 verstrekte begroting 2022.
Het college stemt in met de begroting voor 2022 van het regionale samenwerkingsverband U10. Voor
de nieuwe bestuursperiode komt een overdrachtsdocument beschikbaar met een financiële doorkijk
op de wat langere termijn. Het college wacht de advisering hierover af.

zaaknummer: 1205181

Onderwerp:
Subsidie regeling voor naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022
Het college besluit:
1. Een subsidie regeling (bijlage A) vast te stellen zodat het beschikbaar gestelde budget
aangevraagd en toegekend kan worden volgens de kaders van de Regeling specifieke
uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022.
2. € 15.000,- te reserveren voor kosten controle coronatoegangsbewijzen carnaval in
februari 2022. Indien deze gelden niet gebruikt worden, zullen deze gebruikt worden voor
de overige aanvragen naleving controle corona toegangsbewijzen 2022.
Het college stelt een subsidieregeling vast voor bedrijven, instellingen of verenigingen om de extra
kosten te dekken van de controle van coronatoegangsbewijzen in 2022. Het ministerie van Justitie en
Veiligheid heeft hiertoe een budget beschikbaar gesteld. Een deel hiervan is gereserveerd voor de
carnavalsperiode in februari dat, indien niet benut, zal worden gebruikt voor overige aanvragen. De
regeling wordt op diverse manieren gecommuniceerd met de doelgroepen. Organisaties kunnen via
de gemeentelijke website een aanvraag indienen. Voor de toekenning zijn beoordelingscriteria
vastgesteld.
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zaaknummer: 1205919

Onderwerp:
Gezamenlijke bod PRT Utrecht aan het Rijk
Het college besluit:
1. In te stemmen gezamenlijk bod asiel en huisvesting van PRT Utrecht aan het Rijk.
2. De raadsinformatiebrief inzake gezamenlijk bod asiel en huisvesting aan te bieden aan de
raad.
Met de regio U16+ en regio Amersfoort wordt gezamenlijk gewerkt aan de opgaven van asielopvang
en huisvesting statushouders. In de afgelopen maanden is gewerkt om de ambitie voor deze opgaven
te verwoorden in een bod aan het Rijk. In dit bod staat beschreven wat we als gezamenlijke
gemeenten kunnen realiseren.

II.

BESLUITEN BURGEMEESTER

zaaknummer: 1170663

Onderwerp:
Inkoop Wmo Individuele begeleiding, financiële impactanalyse en juridische toets beschikkingswijze
De burgemeester besluit burgemeester van Houten volmacht en machtiging te verlenen om de
gemeente IJsselstein te vertegenwoordigen bij het sluiten van de inkoopovereenkomst als bedoeld in
het collegebesluit van 22 februari 2022.

III COMMUNICATIE: PERSBERICHTEN / PERSMOMENT
Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het
publiceren van een persbericht.
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IV OVERZICHT REPRESENTATIEVE ACTIVITEITEN COLLEGE
(data zijn onder voorbehoud van COVID-19 regels)
Datum

Tijdstip

Activiteit

Locatie

Wie

27-2
9-3

11.00

Carnavalsmis

St. Nicolaasbasiliek

Burgemeester Van Domburg

10.00

Uitreiking gezonde school vignet

Cals College

Wethouder Schell

10-3

13.00

Opening klimaatplein

Intratuin

Wethouder Bekker

11-12
maart

NL Doet

extern

17-3

11.00
en
13.30
15.30

NK Tiggelwippen

Montfoort

Burgemeester, wethouders
Bekker en Schell,
gemeentesecretaris
Wethouder Bekker

28-4

15.00

Opening Hollandse IJsselpad

n.n.b.

Burgemeester Van Domburg

25-5

17.00

Sleuteloverdracht

Historisch stadhuis

Burgemeester Van Domburg

26-5

12.00

Carnavalsoptocht

2-6

19.30

Defilé avondvierdaagse

Overtoom

Burgemeester Van Domburg

3-6

14.00

Anjerconcert (St. Veteranen)

Fulcotheather

Burgemeester Van Domburg

12-6

12.30

Jubileumshow Dolstra (40j bestaan)

Fulcotheater

17-6

15.30

50j Jubileum Vogelaar b.v.

Einsteinweg

26-6

11.00

Sportfair

Podium

Burgemeester Van Domburg
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Wethouder Economische
Zaken
Wethouder Sport
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