OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 10 mei 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: 1236999

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 26 april 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 26
april 2022 vast te stellen.

zaaknummer: 1236996

Onderwerp:
Zienswijze begroting 2023 WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon
Het college besluit de raad voor te stellen om een zienswijze te geven op de begroting 2023
van WerkwIJSS zoals verwoord in de brief bij het raadsvoorstel
Het college stelt de gemeenteraad per brief voor om een zienswijze te geven op de begroting 2023
van stichting WerkwIJSS. De strekking is dat het college zich kan vinden in de uitgangspunten en
kaders zoals opgenomen in de begroting. Er wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van het
financieel resultaat en voor flexibiliteit en wendbaarheid van de toekomstige nieuwe huisvesting.

zaaknummer: 1236915

Onderwerp:
Begroting WIL 2023 zienswijze
Het college besluit de raad voor te stellen een zienswijze te geven op de begroting 2023 van WIL
zoals verwoord in de brief bij het raadsvoorstel.
Het college stelt de raad per brief voor om een zienswijze te geven op de begroting 2023 van Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL). De strekking hiervan is dat het college zich op hoofdlijnen kan vinden in de
inhoudelijke en financiële uitgangspunten van de begroting.

zaaknummer: 1250908

Onderwerp:
Zienswijze Concept -Jaarrekening 2021 BSR
Het college besluit:
1. De concept jaarstukken 2021 en het concept-accountantsverslag 2021 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.
Het college stelt de raad voor om Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) per brief te laten weten
geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze op haar concept jaarrekening en het
concept accountantsverslag over 2021 en complimenteert BSR over het gevoerde beleid. BSR int de
gemeentelijke belastingen namens de gemeente IJsselstein en voert werkzaamheden uit in het kader
van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
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zaaknummer: 1237087

Onderwerp:
Jaarverslag, zienswijze (ontwerp) Begroting 2023 en 2e (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 ODRU
Het college besluit:
1. Aan de raad voor te stellen om te besluiten een zienswijze in te dienen op de
(ontwerp) Begroting 2023 van de ODRU om aandacht te vragen voor een
budgetneutrale verwerking van nieuwe taken als gevolg van de Omgevingswet,
waaronder de bodemtaken, bij een wijziging van deze begroting.
2. De concept zienswijze tijdig toe te sturen aan de ODRU zodat deze meegenomen kan worden
bij de behandeling van de Begroting 2023 door de ODRU.
Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), die het college samen met het jaarverslag 2021 en de
tweede ontwerp-begrotingswijziging 2022 van de ODRU heeft ontvangen. In de zienswijze vraagt het
college aandacht voor een budgetneutrale verwerking van nieuwe taken als gevolg van de
Omgevingswet, waaronder de bodemtaken. Na het besluit van de raad zal het college de ODRU
hierover schriftelijk informeren.

zaaknummer: 1250881

Onderwerp:
Aanwijzing door de raad van een lid en een plaatsvervangend lid in het AB van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend
lid in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanen aan te
wijzen.
Met de aanvang van de nieuwe raadsperiode is de bestuurlijke vertegenwoordiging in het algemeen
bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden geëindigd. Het college stelt de raad voor uit zijn
midden een lid en een plaatsvervangend lid in dat algemeen bestuur aan te wijzen. Ook moet de raad
besluiten tot aanwijzing in dat bestuur van een lid en plaatsvervangend lid uit het college. Een
raadsvoorstel daarover wordt aangeboden zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe wethouders zijn
benoemd.

zaaknummer: 1252439

Onderwerp:
Voorlopige jaarstukken 2021, actualisering begroting 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRU
Het college besluit geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorlopige jaarstukken
2021, de ontwerp-begroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022
van de VRU
Op 28 maart jl. zijn door het algemeen bestuur VRU de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Conform de geldende procedure van de
gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad uitgenodigd hierop haar zienswijze te geven.
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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

Datu
m
25-5

Tijdstip

Activiteit

Locatie

Wie

17.00

Sleuteloverdracht

Historisch stadhuis

26-5

12.00

Carnavalsoptocht

Binnenstad

2-6

19.30

Defilé avondvierdaagse

Overtoom

3-6

20.00

Anjerconcert (St. Veteranen)

Fulcotheater

4-6

13.05

Startschot 5 km IJsselsteinloop

Overtoom

9-6

Nnb

Opening zomerlezen

Nnb

Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Wethouder Schell

12-6

12.30

Jubileumshow Dolstra (40j bestaan)

Fulcotheater

15-6

19.00

Opening FIT IJsselstein

Gemeentehuis

17-6

15.30

50j Jubileum Vogelaar b.v.

Einsteinweg

26-6

11.00

Sportfair

Podium

11-8

10.00

Zomerfestijn

nnb

10-9

12.45

25j jubileum Mahjongclub

Oase

30-9

20.00

Opening regenboogcafé

Pantalone
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Burgemeester Van
Domburg of wethouder
Cultuur
Wethouder Schell
Wethouder Economische
Zaken
Wethouder Sport
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Wethouder Schell
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