OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 12 juli 2022

Aanwezig:

de heer M.B. Foekema, wethouder
de heer E. Tas, wethouder
mevrouw E.M.J. Schell, wethouder
de heer P.J. Bekker, wethouder
mevrouw drs. W.M. van de Werken, gemeentesecretaris

Afwezig:

de heer mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester
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I BESLUITEN

zaaknummer: 1350630

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 5 juli 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 5 juli
vast te stellen.

zaaknummer: 1350654

Onderwerp:
Bestuurlijke reactie op nota rekenkamer ‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’
Het college besluit de bestuurlijke reactie op de concept nota 'Grip op gemeenschappelijke regelingen'
vast te stellen.
In een brief reageert het college op het conceptrapport van de Rekenkamer ‘Grip op
gemeenschappelijke regelingen’. Hierbij gaat het om uiteenlopende samenwerkingsverbanden
waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. Het
college onderschrijft het advies van de Rekenkamer om de grip op deze samenwerkingsverbanden te
versterken. In zijn brief geeft het college aan wat het daarvoor gaat doen. Het college zal met de raad
in gesprek gaan wanneer de raad de definitieve rapportage heeft ontvangen.

zaaknummer: 1349029

Onderwerp:
Vaststellen jaarverslag VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) 2021 en uitvoeringsprogramma
VTH 2022
Het college besluit:
1. Het jaarverslag VTH 2021 en uitvoeringsprogramma VTH 2022 (ODRU) vast te stellen;
2. De gemeenteraad de betreffende documenten ter kennisgeving aan te bieden.
Het college heeft het Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma voor de taken die de ODRU uitvoert voor
de gemeente IJsselstein voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) vastgesteld. De raad
wordt hierover, ter kennis name, geïnformeerd.
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zaaknummer: 1350613

Onderwerp:
Actualisatie Woondeal
Het college besluit de raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het
actualisatieproces voor de Woondeal met provincie en Rijk.
Om de bouw van woningen te versnellen heeft het college in 2019 afspraken gemaakt met het Rijk, de
provincie Utrecht en gemeenten in de regio. Deze zogenaamde woondeal wordt in 2022
geactualiseerd. Hierin is de inzet van de gemeente IJsselstein om tot en met 2026 1.000 woningen te
bouwen of voor uitvoering te plannen. In een brief informeert het college de raad over de actualisatie
van de woondeal. Het college wijst hierin ook op belangrijke randvoorwaarden als mobiliteit,
noodzakelijke investeringen in vooronderzoeken en groen en vraagt aandacht voor de krapte op de
arbeidsmarkt.
zaaknummer: 1350605

Onderwerp:
Beantwoording brief bewoners Kromme IJsselgebied
Het college besluit in reactie op de vragen over het proces voor de keuze om de
woningbouwmogelijkheden van het Kromme IJsselgebied te onderzoeken,
bijgaande brief te versturen.
Het college beantwoordt een brief van een groep bewoners van het Kromme IJsselgebied waarin zij
hun kritiek uiten op het onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw in het gebied. De
inwoners missen onder andere een goede motivatie. In zijn reactie wijst het college op de momenten
waarop inwoners hun invloed hebben kunnen uitoefenen: bij het opstellen van de Woonvisie 2030, de
Urgentieagenda, de roadshow woningbouw, de Omgevingsvisie IJsselstein en het
Toekomstperspectief IJsselstein 2040. De raad heeft mede op basis van de uitkomsten van deze
participatie een weloverwogen besluit kunnen nemen om de mogelijkheden voor woningbouw in het
Kromme IJsselgebied te onderzoeken.

zaaknummer: 1350588

Onderwerp:
Personeelshandboek 2022
Het college besluit het personeelshandboek 2022 vast te stellen en met terugwerkende kracht tot 1
januari 2022 in werking te laten treden.
Het college heeft het geactualiseerde Personeelshandboek vastgesteld. Het handboek beschrijft
interne regels en afspraken in aanvulling op de arbeidsovereenkomst.
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zaaknummer: 1353922

Onderwerp:
Meicirculaire 2022
Het college besluit de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitwerking van
de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds.
De meicirculaire 2022 valt voor IJsselstein zeer positief uit. Dit komt doordat het Rijk meer geld uit
gaat geven, waardoor ook de gemeentelijke bijdrage stijgt. Wel zien we dat de rijksbijdrage in 2026
voor bijna € 5 miljoen afneemt. Deze meicirculaire wordt in de begroting 2023 meegenomen.

zaaknummer: 1355510

Onderwerp:
Vaststellen Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022
Het college besluit:
1. De subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022‘
vast te stellen.
2. Het budget van €70.345 toe te wijzen.
3. De raad via bijgaande brief te informeren over de subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling
Cultuur gemeente IJsselstein 2022.
Het college heeft besloten om de Stimuleringsregeling Cultuur gemeente IJsselstein 2022 vast te
stellen. De raad heeft op 7 juli 2022 het gevraagde budget via de jaarrekening beschikbaar gesteld.
Deze tijdelijke subsidieregeling ondersteunt lokale cultuurmakers bij het organiseren van activiteiten in
de stad, die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur. Het
college geeft het culturele leven hiermee een extra impuls na de moeilijke coronaperiode.

zaaknummer: 1353938

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke art. 35 vragen PvdA over gebruik van algoritme dat bijstandsfraude
voorspelt
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35vragen van de PvdA fractie over gebruik van algoritme dat
bijstandsfraude voorspelt;
2. De beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.
Het college heeft de vragen over gebruik van algoritme dat bijstandsfraude voorspelt beantwoord.
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zaaknummer: 1352340

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke art. 35vragen D66 over gebruik van DPS Matrix door WIL
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35vragen van D66 over gebruik van DPS Matrix door WIL;
2. De beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad aan bieden.

Het college heeft de vragen over gebruik van DPS Matrix door WIL
beantwoord.

III COMMUNICATIE: PERSBERICHTEN / PERSMOMENT
Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het
publiceren van een persbericht.

IV OVERZICHT REPRESENTATIEVE ACTIVITEITEN COLLEGE

Datum

Tijdstip

Activiteit

Locatie

Wie

9-7

10.00

Nieuwegein

Wethouder Bekker

10.00

Opening tramhalte Nieuwegein City +
direct verbinging IJsselstein - Utrecht
Science Park
Afscheidsdienst ds. Peter van der Schans

10-7

Ontmoetingskerk

Wethouder Tas

11-8

10.00

Zomerfestijn

nnb

Burgemeester Van Domburg

18-8

11.00

Bezoek IJVO

IJVO terrein

10-9

12.45

25j jubileum Mahjongclub

Oase

Burgemeester Van Domburg,
wethouders Bekker en Schell
Burgemeester Van Domburg

30-9

20.00

Opening regenboogcafé

Pantalone

Wethouder Schell

4-10

08.30

Burgemeestersontbijt

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg

4-10

18.00

Heropening BOKA

Hitteschild 6

Wethouder Schell

6-10

16.00

Opening lezing Howard Goodall

Fulcotheater

Wethouder Foekema

7-10

20.00

Concert COV: Haydn/Howard Goodall

St. Nicolaasbasiliek

Wethouder Foekema

25-11

nnb

Orange the world campagne

Overtoom

Wethouder Schell
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