OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 8 maart 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: 1207137

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 22 februari 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 22
februari 2022 vast te stellen.

zaaknummer: 1212009

Onderwerp:
Nationaal Programma Onderwijs plan IJsselstein
Het college besluit:
1. Het plan van aanpak ‘Nationaal Programma Onderwijs gemeente IJsselstein’
vast te stellen;
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Het college stelt een plan van aanpak vast om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen
tijdens de coronapandemie. De uitvoering wordt betaald met geld dat de gemeente heeft ontvangen
uit het Nationaal Programma Onderwijs van de rijksoverheid. De aanpak van de gemeente is
aanvullend op de extra maatregelen die scholen zelf nemen. Het college stuurt hierover een brief aan
de raad.

zaaknummer: 1212617

Onderwerp:
Stelselvraagstuk Jeugdzorg + financiering
Het college besluit:
1. De gemeente Utrechtse Heuvelrug een subsidie van €17.944,00 te verstrekken voor
aanpassingen op geslotenheid van de onderwijshuisvesting van de nieuwe JeugdzorgPlus
locatie op het terrein Valkenheide in Maarsbergen.
2. De gezamenlijke subsidie met de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en
Vijfheerenlanden uit te voeren.
3. Het college van de gemeente Houten de bevoegdheid te geven om alle beslissingen te nemen
die samenhangen met het uitvoeren van de onder 1 genoemde subsidie.
In afstemming met de andere Lekstroomgemeenten heeft het college besloten om een incidentele
subsidie te verstrekken voor de aanpassing van het gebouw van een jeugdzorginstelling van
JeugdzorgPlus in Maarsbergen. Dit is een gesloten instelling voor kwetsbare jongeren uit Flevoland en
Utrecht waar passend onderwijs wordt geboden. De gemeente draagt de totale kosten samen met de
zorgaanbieder Pluryn, het ministerie van OCW en VWS en de andere 28 gemeenten, die deelnemen
aan het bovenregionaal bestuurlijk platform Flevoland-Utrecht. IJsselstein verstrekt de subsidie aan
Utrechtse Heuvelrug als coördinerende gemeente.
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zaaknummer: 1208853

Onderwerp:
Vervolg Nota van Uitgangspunten Europakwartier-Oost, reactiebrief bewoners
Het college besluit de bewonersbrief gericht aan het college/raad te beantwoorden volgens
bijgevoegde conceptbrief.
Het college beantwoordt twee brieven van een bewonersgroep aan de Noorwegenlaan. Hierin uiten
bewoners hun zorgen over mogelijke woningbouw aan het Europakwartier-Oost naar aanleiding van
de nota van uitgangspunten, die de raad eerder dit jaar vaststelde.

zaaknummer: 1210851

Onderwerp:
Controleplan, controleprogramma's en voorlopig normen- en toetsingskader 2022
Het college besluit:
1. Het Controleplan 2022 en de controleprogramma's 2022 voor de
Verbijzonderde Interne Controle vast te stellen.
2. Voorlopig normen- en toetsingskader 2022 vast te stellen.
Het college heeft voor 2022 de afspraken en regels vastgesteld waarmee het gedurende het jaar zelf
de belangrijkste financiële processen kan controleren en de jaarrekening bij oplevering kan
verantwoorden.

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING dinsdag 8 maart, vastgesteld 15 maart 2022

Pagina 3 van 6

zaaknummer: 1205090

Onderwerp:
Normenkader 2021 en controleprotocol
Het college besluit:
1. Het normenkader 2021 gemeente IJsselstein vast te stellen.
2. De raad te informeren over normenkader 2021 en controleprotocol middels bijgevoegde brief.
Het college heeft de regels vastgesteld aan de hand waarvan de accountant de jaarrekening 2021 zal
controleren. De accountant werkt met een controleprotocol, dat de raad in 2016 heeft vastgesteld. Dit
protocol is nog actueel. Het college heeft de raad hierover per brief geïnformeerd.

zaaknummer: 1210679

Onderwerp:
Uitspraken rechtbank verkeersbesluit Herteveld
Het college besluit:
1. Hoger beroep instellen tegen twee uitspraken van de rechtbank.
2. Een nieuw besluit op bezwaar vast te stellen, overeenkomstig het aangeboden
concept.
Het college gaat in hoger beroep tegen twee van de drie uitspraken van de rechtbank over een
verkeersbesluit voor gereserveerde parkeerplaatsen bij een laadpaal voor elektrisch opladen van
auto's aan het Herteveld.

zaaknummer: 1210679

Onderwerp:
Samenstelling commissie bezwaarschriften
Het college besluit wijzigingen in de samenstelling van de commissie vast te stellen overeenkomstig
het bijgevoegde benoemings- en ontslagbesluit.
Na personele wisselingen heeft het college per 15 maart 2022 de commissie bezwaarschriften van de
gemeente benoemd in de nieuwe samenstelling. De commissie bestaat uit drie leden en een
voorzitter.
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zaaknummer: 1193641

Onderwerp:
Voorontwerp bestemmingsplan Hitteschild 2-4
Het college besluit:
1. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hitteschild 2-4 in IJsselstein’ vast te stellen;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hitteschild 2-4 in IJsselstein’ vrij te geven voor inspraak
door het vaststellen van een inspraakprocedure op grond van de Verordening
Burgerparticipatie;
3. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te starten;
4. De raad te informeren over de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan
‘Hitteschild 2-4 in IJsselstein.

Het college stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hitteschild 2-4 in IJsselstein’ voor de
bouw van 28 appartementen voor starters en senioren in het middenhuursegment op deze locatie.
Daarmee kan het voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak worden vrijgegeven. De instemming
van het college is in lijn met de ontwikkelstrategie voor deze locatie, die de raad in 2019 vaststelde.
Het college informeert de raad hierover per brief.

zaaknummer: 1009093

Onderwerp:
Afspraken over de molen en de molenaarswoning
Het college besluit:
1. De de bestaande opstalrechten voor onbepaalde tijd te bestendigen.
2. Nader onderzoek te doen naar het tot stand brengen van een
planologische koppeling tussen de molen en het molenhuis.
3. Nu geen besluit te nemen over het al dan niet gebruikmaken van het
voorkeursrecht.
4. De molenstichting in overweging te geven het molenhuis bij gelegenheid
zelf te verwerven.

De stichting die korenmolen De Windotter beheert en exploiteert heeft gevraagd om nu al duidelijkheid
te scheppen over het behoud van de bijbehorende molenaarswoning. Deze woning is nu eigendom
van de molenaar. Er geldt een voorkeursrecht van koop voor de gemeente. De vraag is of nu al moet
worden toegezegd dat van dit voorkeursrecht gebruik wordt gemaakt. Daarnaast is het nodig om te
besluiten over verlenging van het opstalrecht voor de molen en over een planologische koppeling
tussen molen en molenhuis.
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zaaknummer: 1209716

Onderwerp:
Afwikkeling correspondentie Bedrijveninvesteringszone 2022 t/m 2026 (BIZ-BIJ)
Het college besluit een reactie brief aan één van de ondernemers
uit de binnenstad vast te stellen.
Er zijn namens één van de ondernemers uit de binnenstad voorafgaand aan de draagvlakmeting en
tijdens de stemming diverse brieven ingediend, van verschillende aard en inhoud. Voorgesteld wordt
om een reactiebrief te sturen, waarbij op al deze brieven wordt gereageerd.

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

10-3

13.00

Opening klimaatplein

Intratuin

Wethouder Bekker

11-3

11.00

NL Doet

extern

14-3

14.00

Ijsselstein

17-3

15.30

Bezoek van staatssecretaris
Volksgezondheid (Maarten van Ooijen)
NK Tiggelwippen

Burgemeester, wethouders
Bekker en Schell,
gemeentesecretaris
Wethouder Schell

Montfoort

Wethouder Bekker

19-3

13.00

Opschoondag

Kameraplein

Wethouder Bekker

28-4

15.00

Opening Hollandse IJsselpad

n.n.b.

Burgemeester Van Domburg

25-5

17.00

Sleuteloverdracht

Historisch stadhuis

Burgemeester Van Domburg

26-5

12.00

Carnavalsoptocht

2-6

19.30

Defilé avondvierdaagse

Overtoom

Burgemeester Van Domburg

3-6

14.00

Anjerconcert (St. Veteranen)

Fulcotheather

Burgemeester Van Domburg

12-6

12.30

Jubileumshow Dolstra (40j bestaan)

Fulcotheater

17-6

15.30

50j Jubileum Vogelaar b.v.

Einsteinweg

26-6

11.00

Sportfair

Podium

Burgemeester Van Domburg
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Wethouder Economische
Zaken
Wethouder Sport
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