OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 5 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
de heer mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester

Afwezig:

-
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I BESLUITEN

zaaknummer: 1337973

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 27 juni 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 27 juni
vast te stellen.

zaaknummer: 1214416

Onderwerp:
Uitvoeringsnotitie IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025
Het college besluit:
•
•

De uitvoeringsnotitie IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 (bijlage 1)
vast te stellen;
De raad via bijgaande brief te informeren over de nota ijsselstein Gezond
en Vitaal 2021 - 2025.

Het college heeft de Uitvoeringsnotitie IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 vastgesteld en stuurt
deze met een brief ter informatie aan de raad. De notitie beschrijft hoe de gemeente de doelstellingen
uit de beleidsnota IJsselstein Gezond en Vitaal 2021-2025 wil behalen. De uitvoeringsnotitie is met
medewerking van partners en inwoners tot stand gekomen.
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zaaknummer: 1315710

Onderwerp:
Concept Subsidieoverzicht 2023
Het college besluit:
1. De subsidieaanvragen, die na 1 april 2022 zijn ontvangen, in behandeling te
nemen en daarop te beslissen;
2. Het concept Subsidieoverzicht 2023 vast te stellen en ter inzage te leggen;
3. De raad het concept Subsidieoverzicht 2023 ter kennisname aan te bieden
met bijgaande brief.
Het college heeft het concept Subsidieoverzicht 2023 vastgesteld en legt dit vanaf 8 juli tot en met 21
augustus ter inzage. In deze periode kunnen gesubsidieerde instellingen schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken. Met een brief informeert het college de raad over het subsidieoverzicht. In het
concept subsidieoverzicht 2023 beschrijft het college welke instellingen en activiteiten in 2023
subsidie krijgen en hoeveel dat is. De verwachting is dat het college het definitieve subsidieoverzicht
in oktober van dit jaar zal vaststellen.

zaaknummer: 1336353

Onderwerp:
Q2 Rapportage 2022 gemeente IJsselstein
Het college besluit de raad via bijgaande raadsinformatiebrief de Q2 rapportage 2022 van de
gemeente IJsselstein aan te bieden.
Met een raadsinformatiebrief biedt het college de tweede kwartaalrapportage van 2022 aan. Deze
geeft een beeld van de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 en
vormt de actuele prognose van afwijkingen voor het einde van het jaar. Ten opzichte van de eerste
kwartaal rapportage zijn er geen beleidsmatige afwijkingen. Financieel is de prognose licht verbeterd.
Het college informeert de raad elk kwartaal, omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen.

zaaknummer: 1322114

Onderwerp:
Gebiedsontwikkeling rondom Gerbrandytoren door initiatiefnemer Promad
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek .
2. De bijgevoegde brief te versturen aan de initiatiefnemer.
3. De bijgevoegde informatiebrief te versturen aan de Raad.

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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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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