OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 24 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: 1271487

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 17 mei 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 17 mei
2022 vast te stellen.
zaaknummer: 1083948

Onderwerp:
Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2022
Het college besluit:
1. Het Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente IJsselstein 2022 vast te
stellen en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 in werking te laten treden;
2. De Nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente IJsselstein 2019
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 in te trekken.
Het college heeft de ‘Beleidsregels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’ en de ‘Verordening
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2022’ eerder vastgesteld.
Nu is ook de (vervangende) vaststelling van het uitvoeringsbesluit (inclusief geïndexeerde tarieven)
nodig en moet het college de ‘Nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente
IJsselstein 2019’ per 1 januari 2022 intrekken.
zaaknummer: 1261129

Onderwerp:
Initiatief Utrechtsestraat 67a (gewijzigd)
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen aan het initiatief tot realisatie van twee
grondgebonden woningen aan de achterzijde van de Utrechtsestraat 67(a) onder
een aantal voorwaarden;
2. Initiatiefnemer op de hoogte stellen van medewerking en voorwaarden middels
versturen van bijgevoegde brief.
Het college besluit onder voorwaarden medewerking verlenen aan de realisatie van twee
grondgebonden woningen gelegen aan het Vingerhoekhof. Aan de achterzijde van de Utrechtsestraat
67. Een eerder ingediend verzoek voor de realisatie van vier appartementen op deze locatie komt
hiermee te vervallen.

zaaknummer: 1215454

Onderwerp:
Regionale aanpak zorgfraude Lekstroomgemeenten
Het college besluit:
1. De samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst regionale
aanpak zorgfraude met de Lekstroomgemeenten aan te gaan;
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2. Het handhavingsbeleid Lekstroomgemeente aanpak beheersing zorgfraude
2022 - 2023 vast te stellen;
3. De raad te informeren aan de hand van een tussentijdse evaluatie van de
regionale pilot aanpak Zorgfraude.
Het college besluit het aangaan van twee overeenkomsten en formaliseert
de samenwerking binnen een regionaal pilotproject, gericht op het tegengaan van zorgfraude. Met een
tussentijdse evaluatie over de periode maart tot en met december 2021 informeert het college de raad
over de voortgang. Tevens stelt het college het regionale handhavingsbeleid 2022-2023 voor de
beheersing van zorgfraude vast.

zaaknummer: 1261142

Onderwerp:
Ontwerp Nota Bodembeheer werkgebied ODRU
Het college besluit akkoord te gaan met de “Ontwerp Nota bodembeheer werkgebied ODRU”.
Het college gaat akkoord met de “Ontwerp Nota bodembeheer werkgebied ODRU”. Deze nota is van
toepassing voor alle vijftien gemeenten aangesloten bij de ODRU. Een uniforme regionale aanpak
heeft voordelen voor alle deelnemende gemeenten, de grondverzet bedrijven en de ODRU als het
gaat om de organisatie van de communicatie en Handhaving & vergunningverlening. De nota vervangt
de vorig jaar vastgesteld “Nota Bodembeheer IJsselstein”

zaaknummer: 126116

Onderwerp:
Bestuurlijk wederhoor rekenkamer over de concept nota “Duurzaamheidsbeleid eigen bedrijfsvoering
gemeente IJsselstein”
Het college besluit de bestuurlijke reactie op de nota duurzaamheidsbeleid eigen bedrijfsvoering
gemeente IJsselstein vast te stellen.
Het college geeft in het kader van wederhoor een reactie op de concept-nota van het onderzoek van
de Rekenkamer naar het "Duurzaamheidsbeleid eigen bedrijfsvoering gemeente IJsselstein". Het
college geeft een drietal aandachtspunten mee en zegt toe met de aanbevelingen uit de definitieve
rapportage in gesprek te gaan met de gemeenteraad.
Aandachtspunten:
1. In de analyse over het afvalbeleid mee te nemen dat de gemeente deze zomer het vernieuwde
afvalbeleid uitrolt en als gevolg hiervan het verwachtte positieve resultaat in de scheidingspercentages
van de afvalstromen.
2. Rondom de monitoring van verschillende doelstellingen kiest de gemeente IJsselstein voor een
aantal prioritaire onderwerpen en past daarbij monitoring op detailniveau toe dat past bij die
doelstellingen.
3. In de conclusies en aanbevelingen meer aandacht besteden aan het opstellen van een Duurzaam
MJOP waarvoor al opdracht is verstrekt.
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zaaknummer: 1261142

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke art. 35 vragen GroenLinks over Energiearmoede in
IJsselstein
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35vragen van GroenLinks over Energiearmoede in IJsselstein;
2. De beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad aanbieden.
Het college heeft de vragen over Energiearmoede in IJsselstein beantwoord.
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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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