OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 19 april 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: 1231972

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 12 april 2022
Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 12
april 2022 vast te stellen.

zaaknummer: 1230853

Onderwerp:
ENSIA over 2021
Het college besluit:
• Bijgevoegde collegeverklaring inzake
informatiebeveiliging voor Suwinet over 2021 vast te stellen en te
ondertekenen;
• De bestuurlijke verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO over 2021
vast te stellen;
• De bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ over 2021 vast te stellen;
• De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief;
• Geheimhouding op te leggen conform artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet
op de collegeverklaring en bijlage 2 behorende bij de collegeverklaring
informatiebeveiliging Suwinet, op grond van het bepaalde in artikel 10, lid 2,
sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, zijnde de financiële en
economische belangen van de gemeente.
Met de ondertekening van een jaarlijkse collegeverklaring volgens de Eenduidige Normatiek Single
Information Audit (ENSIA), legt het college in één keer verantwoording af over de gemeentebrede
informatieveiligheid voor de Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en diverse
basisregistraties in 2021, zowel naar de raad als naar landelijke toezichthouders. De collegeverklaring
is niet openbaar vanwege de financiële en economische belangen van de gemeente.

zaaknummer: 1226849

Onderwerp:
Regionale Sociale Recherche Nieuwegein (RSRN)
Het college besluit:
1. De samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Sociale Recherche
Nieuwegein op te zeggen.
2. Samen met het bestuur van de GR WIL en de betrokken gemeenten een
nieuwe invulling te geven aan taken van de RSRN
Het college heeft besloten om de samenwerking in de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein
(RSRN) te beëindigen. De RSRN voert taken inzake opsporing en bestrijding van uitkeringsfraude uit
voor een aantal gemeenten in de regio. Deze taken zijn aanvullend op de bestrijding van
uitkeringsfraude door Werk en Inkomens Lekstroom (WIL). Samen met betrokken gemeenten en WIL
onderzoekt het college nu hoe taken van de RSRN kunnen worden uitgevoerd. Hierover zal uiterlijk in
juni 2022 duidelijkheid zijn. Het college acht voortzetting van de uitvoering door RSRN kwetsbaar nu
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steeds meer gemeenten uit het samenwerkingsverband treden. Het college informeert de RSRN per
brief over zijn besluit.

zaaknummer: 1233546

Onderwerp:
Maartbrief gemeentefonds
Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over
de Maartbrief gemeentefonds.
Het college informeert de raad met een brief over de Maartbrief 2022, die het vooruitlopend op de
Meicirculaire Gemeentefonds van het Rijk heeft ontvangen. De Maartbrief geeft een eerste, meerjarig
beeld van de financiële gevolgen van maatregelen uit het regeerakkoord. We krijgen extra geld, maar
hier staan ook hoge verwachte kosten tegenover. Ook blijven er nog veel onzekerheden. De
Meicirculaire zal de werkelijke financiële effecten van het regeerakkoord laten zien.

zaaknummer: 1234476

Onderwerp:
Update Netcongestie TenneT
De raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over Update Netcongestie TenneT.
Met de ondertekening van een jaarlijkse collegeverklaring volgens de Eenduidige Normatiek Single
Information Audit (ENSIA), legt het college in één keer verantwoording af over de gemeentebrede
informatieveiligheid voor de Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en diverse
basisregistraties in 2021, zowel naar de raad als naar landelijke toezichthouders. De collegeverklaring
is niet openbaar vanwege de financiële en economische belangen van de gemeente.

zaaknummer: 1233546

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief energietoeslag 2022 lage inkomens
Het college besluit de raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over energietoeslag
2022 lage inkomens.

Het college heeft besloten om de bijdrage in de energiekosten voor mensen met een laag inkomen te
verhogen van € 200 naar € 800. Deze regeling Eenmalige energietoeslag 2022 wordt op korte termijn
uitgevoerd door WIL, die dat ook voor drie andere gemeenten in de regio doet. Het college wil
hiermee de financiële gevolgen van de huidige energiecrisis voor deze groep compenseren.
Via bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad over de eenmalige energietoeslag geïnformeerd.
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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
20-4

Tijdstip

Activiteit

Locatie

Wie

14.00

Startsein sponsorloop Oekraïne

Wethouder Schell

23-4

15.30

20j jubileum Yselvaert

Velden bij De
Oever
Excelsior Gebouw

27-4

10.00

Aubade Koningsdag

27-4

12.00

Koningsdag + bezoek Ewoud/Oase

Bordes historisch
stadhuis
Historisch stadhuis

Burgemeester Van
Domburg
College van B&W

28-4

15.00

Opening Hollandse IJsselpad

n.n.b.

4-5

19.30

Dodenherdenking

Basiliek

25-5

17.00

Sleuteloverdracht

Historisch stadhuis

26-5

12.00

Carnavalsoptocht

Binnenstad

2-6

19.30

Defilé avondvierdaagse

Overtoom

3-6

14.00

Anjerconcert (St. Veteranen)

Fulcotheather

4-6

13.05

Startschot 5 km IJsselsteinloop

Overtoom

12-6

12.30

Jubileumshow Dolstra (40j bestaan)

Fulcotheater

15-6

19.00

Opening FIT IJsselstein

Gemeentehuis

Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg, wethouders
Bekker en Foekema
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg
Burgemeester Van
Domburg of wethouder
Cultuur
Wethouder Schell

17-6

15.30

50j Jubileum Vogelaar b.v.

Einsteinweg

26-6

11.00

Sportfair

Podium
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Wethouder Bekker

Wethouder Economische
Zaken
Wethouder Sport
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