OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 31 mei 2022

Aanwezig:

de heer C.A. Geldof, 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:

de heer M.B. Foekema, wethouder
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I BESLUITEN

zaaknummer: 1283133

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 24 mei 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 24 mei
2022 vast te stellen.

zaaknummer: 1271436

Onderwerp:
Zienswijze begroting 2023 BSR
Het college besluit:
1. De Raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van BSR
2. In te stemmen met de inhoud van de uitgaande brief aan BSR
Het college stelt de raad voor om Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) per brief te informeren
m.b.t. de zienswijze op de begroting 2023 van BSR. BSR int de gemeentelijke belastingen namens de
gemeente IJsselstein en voert werkzaamheden uit in het kader van de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG).

zaaknummer: 1269772

Onderwerp:
Eerste verzamelbegrotingswijziging 2022
Het college besluit de raad voor te stellen de begrotingswijziging 22004 vast te stellen.
Gedurende het jaar is het soms nodig de begroting bij te stellen aan de hand van bijvoorbeeld een
raadsbesluit, circulaire van het Gemeentefonds of nieuwe inzichten. Deze wijzigingen zijn gebundeld
in dit voorstel. De begrotingsaanpassingen uit deze verzamelwijziging hebben geen of weinig invloed
op het begrotingssaldo. Met dit begrotingsonderhoud houden we overzichtelijk aan welke posten de
beschikbare middelen worden toebedeeld.

zaaknummer: 1281468

Onderwerp:
Vereniging van Nederlandse Vestingsteden
Het college besluit de raad te informeren over de ontwikkelingen bij de Vereniging van Nederlandse
Vestingsteden.
Burgemeester Van Domburg is maart j.l. als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Vestingsteden aangesteld. Daarnaast heeft de gemeente IJsselstein en de vereniging, samen met
partners in de regio, de Vestingstedenroute Utrecht opgezet. Het is goed om de raad op de hoogte te
stellen van deze ontwikkelingen.
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zaaknummer: 1271433

Onderwerp:
Documentair informatiebeleidsplan 2022-2024
Het college besluit het documentair informatiebeleidsplan 2022-2024 vast te stellen.
Het Documentair Informatiebeleidsplan stelt kaders en normen waar de organisatie zich aan dient te
houden en waaraan getoetst wordt om de kwaliteit van de (documentaire) informatievoorziening op
het gewenste niveau te houden. Ook biedt het een logische beschrijving van de documentaire
informatievoorziening die nodig is om de organisatie adequaat te ondersteunen.

zaaknummer: 1269774

Onderwerp:
(ontwerp)begroting 2023 GGD regio Utrecht
Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de GGDrU ten
aanzien van de (ontwerp)begroting 2023.
Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) verzoekt de gemeenteraad zijn zienswijze
over de (ontwerp)begroting 2023 kenbaar te maken. De (ontwerp)begroting 2023 is gebaseerd op de
vastgestelde kaderbrief GGDrU 2023. De uitgangspunten in de kaderbrief en deze zienswijzen zijn
verwerkt in de voorliggende (ontwerp)begroting 2023.

zaaknummer: 1262919

Onderwerp:
Zienswijze AVU begroting 2023
Het college besluit:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de AVU over de ontwerpbegroting 2023.
Het college heeft kennis genomen van de Ontwerpbegroting AVU 2023. Er is geen aanleiding voor
een inhoudelijke zienswijze. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de kosten voor het verwerken van afval
en de bedrijfsvoering daarvan licht stijgen als gevolg van inflatiecorrectie en een beperkte aanpassing
in aangeboden hoeveelheden afval. Ook is rekening gehouden met het stimuleren van Circulaire
Economie in de regio en deelname in de samenwerking Cirkelwaarde.
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zaaknummer: 1281486

Onderwerp:
Jaarstukken 2021
Het college besluit:
1. De Jaarstukken 2021 aan de raad voor te leggen ter vaststelling
overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel;
2. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
3. Met toepassing van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid
2 aanhef en onder b en i van de Wet open overheid geheimhouding
opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties;
4. De raad en commissie op grond van artikel 25, lid 2 resp. artikel 86 lid 2
Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 aanhef en onder b en i
van de Wet open overheid geheimhouding opleggen op de
geactualiseerde grondexploitaties.
Met de Jaarstukken 2021 leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat
we in 2021 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Het jaar 2021
sluit af met een positief saldo van € 1.744.242. We stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de
Algemene reserve. In overleg met de accountant verwachten we een goedkeurende verklaring voor
getrouwheid en rechtmatigheid te ontvangen. Het definitieve accountantsoordeel wordt naar
verwachting begin juni afgegeven.

zaaknummer: 1244836

Onderwerp:
Jaarverslag Kinderopvang 2021
Het college besluit:
1. Het jaarverslag toezicht en handhaving 2021 Wet kinderopvang vast te stellen;
2. De raad te informeren over het Jaarverslag Kinderopvang 2021.
3. Jaarverslag toezenden aan de Inspectie van het Onderwijs.
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving
van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Het College van B&W legt over de uitvoering van
haar taken jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit
geschiedt door middel van een jaarverslag Kinderopvang over het voorgaande jaar. De gemeente
voldoet in 2021 aan de gestelde eisen van de Wet kinderopvang nadat door de GGD regio Utrecht is
vastgesteld dat alle tekortkomingen uit de handhavingszaken zijn opgelost.
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zaaknummer: 1271433

Onderwerp:
Inkoop ambulant
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde producten en tarieven voor de inzet van ambulante
jeugdhulp;
2. In te stemmen met het uitvoeren van de gezamenlijke inkoop van het segment ambulante
jeugdhulp met de gemeenten Houten, Vijfheerenlanden, Nieuwegein, Lopik via een openbare
aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten;
3. Een raamovereenkomst aan te gaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van
twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met tweemaal een jaar;
4. In te stemmen met de incidentele uitvoeringskosten.
5. Het sociaal team de opdracht te geven om de uitvoering inclusief de incidentele kosten binnen
de bestaande begroting op te vangen en daarover frequent te rapporteren.
Met het akkoord op de beslispunten in het collegevoorstel Inkoop Jeugdhulp Ambulant wordt het
startsein gegeven voor de aanbesteding van het eerste segment volgens de inkoopstrategie
Jeugdhulp. Voor het segment ambulante Jeugdhulp zetten we met deze inkoop stappen in het
transformatieproces binnen het sociaal domein, zoals ook verwoord in de inkoopstrategie: goede en
passende hulp en ondersteuning aan de inwoners binnen onze budgettaire kaders.
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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

2-6

19.30

Defilé avondvierdaagse

Overtoom

Burgemeester Van Domburg

3-6

20.00

Anjerconcert (St. Veteranen)

Fulcotheater

Burgemeester Van Domburg

4-6

13.05

Startschot 5 km IJsselsteinloop

Overtoom

Burgemeester Van Domburg

9-6

Nnb

Opening zomerlezen

Nnb

Wethouder Schell

11-6

09.00

Classic Car Event/Vestingsteden

Binnenstad

12-6

12.30

Jubileumshow Dolstra (40j bestaan)

Fulcotheater

Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van Domburg

15-6

19.00

Opening FIT IJsselstein

Gemeentehuis

Wethouder Schell

17-6

15.30

50j Jubileum Vogelaar b.v.

Einsteinweg

26-6

11.00

Sportfair

Podium

Wethouder Economische
Zaken
Wethouder Sport

11-8

10.00

Zomerfestijn

nnb

Burgemeester Van Domburg

10-9

12.45

25j jubileum Mahjongclub

Oase

Burgemeester Van Domburg

30-9

20.00

Opening regenboogcafé

Pantalone

Wethouder Schell
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