OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

maandag, 27 juni 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
de heer mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester

Afwezig:

-
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I BESLUITEN

zaaknummer: 1328419

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 21 juni 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 21 juni
vast te stellen.

zaaknummer: 1306006

Onderwerp:
Portefeuilleverdeling college, aanwijzing locoburgemeester, vervangingsregeling wethouders en
aanwijzing (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in bestuur van de verbonden partijen
Het college besluit:
1. De portefeuille verdeling voor de periode 2022-2026 vast te stellen.
2. Als 1e, 2e, 3e en 4e locoburgemeester respectievelijk aan te wijzen:
1e loco Wethouder Bekker
2 e loco Wethouder Schell;
3e loco Wethouder Tas
4e loco Wethouder Foekema
De volgende vervangingsregeling van de wethouders af te spreken:
a. Wethouder Bekker is de eerste vervanger van wethouder Tas
b. Wethouder Tas is de eerste vervanger van wethouder Bekker
c. Wethouder Foekema is de eerste vervanger van wethouder Schell
d. Wethouder Schell is de eerste vervanger van wethouder Foekema
3. De bestuurlijke vertegenwoordiging in de samenwerkingswerkingsverbanden die door het
college zijn getroffen vast te stellen
4. De gemeenteraad voor te stellen te besluiten tot de aanwijzing van de (plaatsvervangend)
vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen die mede door de raad zijn
getroffen.
Na de benoeming van de wethouders in het nieuwe college vraagt het college de raad te besluiten om
vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een aantal gemeenschappelijke regelingen aan te
wijzen. Tevens informeert het college de raad over: de portefeuilleverdeling binnen het college, de
locoburgemeesters, de vervangingsregeling van de wethouders en de bestuurlijk vertegenwoordigers
in de diverse verbonden partijen van het college.
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zaaknummer: 1259391

Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan Hogebiezendijk 82
Het college besluit:
1. De raad voor de stellen de nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan
“Hogebiezendijk 82” vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Hogebiezendijk 82” met identificatienummer
NL.IMRO.0353.Hogebiezendk82-On01 vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het college stemt in met de Nota van beantwoording zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan
Hogebiezendijk 82 en legt deze, ten behoeve van vaststelling, voor aan de gemeenteraad.

zaaknummer: 1322125

Onderwerp:
Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen per 1-7-2022
Het college besluit de raadsinformatiebrief over de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke
regelingen vast te stellen.
Op 1 juli 2022 wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen . Het college informeert de raad over dit
onderwerp met een brief. De wijzigingen gaan respectievelijk in per 1 juli en uiterlijk per 1-7-2024. Er
wordt geschetst welke gevolgen de wijziging van de wet heeft en welke acties nog nodig zijn.

zaaknummer: 1315698

Onderwerp:
Reactie op standpunt gemeenteraad Montfoort Windturbines
Het college besluit de bijgevoegde reactie op de brief van Montfoort te versturen.
Het college van de gemeente Montfoort heeft de gemeente IJsselstein geïnformeerd dat zij
windturbines uitsluiten in haar zoekgebieden in kader van de energietransitie. Ook is Montfoort
tegenstander van het plaatsen van windturbines door buurgemeenten aan gemeentegrenzen van
Montfoort. Het college van IJsselstein meldt Montfoort in een reactie dit besluit te respecteren. Ook
meldt IJsselstein alleen langs de A2 een zoekgebied voor windenergie te hebben aangewezen.
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zaaknummer: 1315702

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke art. 35vragen GroenLinks over Netcongestie bij de landelijk
elektriciteitsnetbeheerder TenneT
Het college besluit:
• In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35-vragen van GroenLinks
over Netcongestie bij de landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT;
• De beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Het college heeft de vragen over Netcongestie bij de landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT
beantwoord.
zaaknummer: 1261152

Onderwerp:
Definitieve gunning Onderhoud Elementenverhardingen 2022-2025
Het college besluit:
1. Opdracht ‘groot onderhoud elementenverharding’ te gunnen aan Van
Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V.
2. De overeenkomst “Onderhoud Elementenverhardingen periode 20222025” aan te gaan.
Na een aanbestedingsprocedure heeft het college besloten om het ‘groot onderhoud
elementenverharding’ in IJsselstein voor de periode 2022-2025 te laten uitvoeren door Van Wijk
Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V.

zaaknummer: 1261159

Onderwerp:
Definitieve gunning Onderhoud Asfaltverhardingen 2022-2025
Het college besluit:
1. Opdracht ‘groot onderhoud Asfaltverharding’ te gunnen aan Van Wijk
Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V.
2. De overeenkomst “Onderhoud Asfaltverharding periode 2022-2025” aan
te gaan.
Na een aanbestedingsprocedure heeft het college besloten om het ‘groot onderhoud Asfaltverharding’
in IJsselstein voor de periode 2022-2025 te laten uitvoeren door Van Wijk Aannemersbedrijf
Nieuwegein B.V.
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zaaknummer: 1328432

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke artikel 35-vragen PvdA over stagevergoedingen binnen de gemeente
IJsselstein
Het college besluit:
• In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35-vragen van PvdA over
stagevergoedingen binnen de gemeente IJsselstein;
• De beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad aanbieden.
Het college heeft de vragen over stagevergoedingen binnen de gemeente IJsselstein
beantwoord.

zaaknummer: 1330016

Voorlopig accountantsverslag 2021
Het college besluit de organisatie opdracht te geven verder te werken aan de aanbevelingen uit het
accountantsrapport.
De accountant heeft de jaarrekening 2021 gecontroleerd. De bevindingen zijn opgenomen in het
voorlopig accountantsverslag.

zaaknummer: 1331614

Onderwerp:
Algemene Ledenvergadering VNG 29 juni 2022
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met (stem)advies.
2. De burgemeester te machtigen om namens de gemeente IJsselstein te stemmen tijdens de
ALV op 29-06-2022.
Op 29 juni 2022 vindt de VNG Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De burgemeester en
gemeentesecretaris zijn hiervoor aangemeld als deelnemers. Het College heeft het (stem)advies van
de ambtelijke organisatie overgenomen en brengt dit in tijdens ledenvergadering. Bijvoorbeeld het
jaarverslag 2021, de uitwerking van het regeerakkoord en de gevolgen daarvan voor gemeenten.
Onder meer over klimaat, energie en wonen.
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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

1-7

19.30

Basiliek

Wethouder Tas

13.30

Interkerkelijk gebedsdienst: gebed voor
de stad
Opening Anjerperk

2-7

Kasteelpark

Burgemeester Van Domburg

4-7

09.00

Project “alleenstaande moeders””

Kerkstraat 23

Wethouder Schell

10-7

10.00

Ontmoetingskerk

Wethouder Tas

11-8

10.00

Afscheidsdienst ds. Peter van der
Schans
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

4-10

18.00

Heropening BOKA

Hitteschild 6

Burgemeester Van
Domburg
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
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