OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

Datum:

dinsdag, 16 augustus 2022

Aanwezig:

de heer M.B. Foekema, 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:

de heer E. Tas, wethouder
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I BESLUITEN

zaaknummer: 1352323

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

zaaknummer: 1353919

Onderwerp:
Uitspraken rechtbank Linnaeusweg 7
Het college besluit geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraken van 24 juni 2022.
Omwonenden van Linnaeusweg 7 hebben bezwaar gemaakt tegen vergunningen voor een
buitenschoolse opvang en een voetbalkooi én tegen de afwijzing van een verzoek om handhavend op
treden. Na afwijzing van al deze bezwaren is beroep ingesteld bij de rechter. De rechtbank heeft de
gemeente in het gelijk gesteld. Het college heeft besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen de
uitspraken van de rechter.

zaaknummer: 1236954

Onderwerp:
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Het college besluit geen verrekening toe te passen over het
inkomen 2021 van burgemeester P.J.M. van Domburg en wethouders M.B.
Foekema, P.J. Bekker ,C.A. Geldof en E.M.J. Schell.
Op basis van het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft het
college besloten om de neveninkomsten en het inkomen van collegeleden in 2021 niet te verrekenen.
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zaaknummer: 1377362

Onderwerp:
Reactie verklaring gebiedsatelier Kromme IJsselgebied
Het college besluit in reactie op de verklaring gebiedsatelier Kromme IJsselgebied bijgaande brief vast
te stellen.
In een brief aan enkele inwoners reageert het college op een verklaring waarin deze inwoners zich
kritisch uitlaten over het proces en het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van woningbouw in het
Kromme IJsselgebied. In zijn reactie wijst het college onder andere op de opdracht van de raad om de
woningbouwmogelijkheden in dit gebied te onderzoeken en de overige belangen die het college moet
afwegen.
zaaknummer: 1391428

Onderwerp:
Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Werk en Inkomen Lekstroom
Het college besluit de raad voor te stellen wethouder Foekema aan te wijzen als lid en de wethouders
Tas en Bekker aan te wijzen als plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom.
De raad heeft de wethouders Eveline Schell en Mark Foekema als respectievelijk lid en
plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen
Lekstroom aangewezen. De regeling schrijft voor, dat beide functie dubbel bezet moeten zijn. Het
college stelt de raad voor om ook wethouder Edwin Tas als lid en wethouder Peter Bekker als
plaatsvervangend lid aan te wijzen.
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zaaknummer: 1375811

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke art. 35 vragen ChristenUnie en GroenLinks over verklaring gebiedsatelier
Kromme IJsselpark
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35-vragen
van ChristenUnie en GroenLinks.
Het college heeft de vragen over verklaring gebiedsatelier Kromme IJsselpark beantwoord.

zaaknummer: 1377373

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke art. 35 vragen Christen Unie over Bewonersbrief Kromme IJsselgebied
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 35-vragen
van ChristenUnie.
Het college heeft de vragen over Bewonersbrief Kromme IJsselgebied beantwoord.

zaaknummer: 1394772

Onderwerp:
Principe-uitspraak realisatie woning Zuid IJsseldijk tussen 10 en 16
Het college besluit:
1. Onder voorwaarden akkoord te gaan met het principeverzoek voor de realisatie van één
woning op het perceel kadastraal bekend als IJsselstein G 186;
2. Het voornemen uit te spreken daarvoor, nadat van de initiatiefnemer een ontvankelijke
aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, met toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure een buitenplanse afwijkingsprocedure te starten.

Het college stemt in met het principeverzoek voor het realiseren van één vrijstaande woning op het
kadastrale perceel IJsselstein G 186. De initiatiefnemer krijgt de gelegenheid om het initiatief mogelijk
te maken door middel van een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan.

zaaknummer: 1385247

Onderwerp:
Grondprijs verkoop gemeentegrond
Het college besluit de grondprijs voor verkoop van reststroken gemeentegrond buiten
exploitatiegebieden te bepalen op € 400,00 per m2, exclusief btw en kosten koper en jaarlijks de
prijsindex bestaande koopwoningen toe te passen.
Het college heeft een vaste, marktconforme grondprijs vastgesteld voor de verkoop van reststroken
gemeentegrond, buiten exploitatiegebieden.
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zaaknummer: 1355499

Onderwerp:
Beslissing op bezwaarschrift bewoner Bisschopshof 5
Het college besluit het besluit van 18 maart 2022 ongewijzigd in stand te laten.
Het college heeft besloten een bezwaarschrift af te wijzen tegen een besluit tot weigering van een
dwangsom. Die was door een bewoner gevraagd in verband met het niet op tijd beslissen op
aanvragen/verzoeken over de parkeersituatie in de Bisschopshof.

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

11-8

10.00

Zomerfestijn

nnb

Burgemeester Van Domburg

18-8

11.00

Bezoek IJVO

IJVO terrein

27-8

19.30

Klassiek aan de Lek

Jaarsveld

Burgemeester Van Domburg,
wethouders Bekker en Schell
Burgemeester Van Domburg

1-9

16.00

Zomerfeest VIHIJ

Bij Nol

10-9

12.45

25j jubileum Mahjongclub

Oase

Burgemeester Van Domburg
en wethouder Schell
Wethouder Tas

17-9

09.45

Opening Dag van de techniek

Cals college

Wethouder Schell

17-9

20.00

Thuiswedstrijd VIVES

Oranje Nassaulaan

Wethouder Tas

30-9

20.00

Opening regenboogcafé

Pantalone

Wethouder Schell

4-10

08.30

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg

4-10

18.00

Burgemeestersontbijt (school nog niet
bekend)
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

1-11

12.30

400 j. bestaan brandspuithuisje

IJsselstraat 2

College B&W

25-11

nnb

Orange the world campagne

Overtoom

Wethouder Schell
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