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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN 

WETHOUDERS 

op 27 november 2007, aanvang 9.30 uur. 

 

  

  

Aanwezig: Drs. P.C. van den Brink, burgemeester 

 Mw. M.C. Overkamp-van den Berg, wethouder 

 Mr. N.P.L.M. Doesburg, wethouder 

 F.J.L.M. Cremer, wethouder 

 J.H. Lappee, wethouder 

 Ing. W. van Es, waarnemend secretaris 

 

Verslag: Mw. J.F.M. Erkelens 
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I BESLUITEN (OPENBAAR) 

 

   

Sector : Bedrijfsvoering nummer: 2007/17045 

   

Onderwerp:  

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders op 20 november 

2007. 

 

Besluit: 

Het college stelt het verslag vast. 

 

   

Sector : Bedrijfsvoering nummer: 2007/16645 

   

Onderwerp:  

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders op 13 november 

2007. 

 

Besluit: 

Het college stelt het verslag vast.  

Met betrekking tot de verslaglegging van B&W-vergaderingen besluit het college als 

volgt: 

• Indien het dictum t.a.v. een advies wijzigt, dan luidt het besluit niet “conform 

advies”, maar “akkoord”, met vermelding van de reden (redactionele 

wijzigingen).  

• De verslagen van B&W-vergaderingen zijn geen woordelijke verslagen, maar een 

goede besluitenlijst. De argumenten om tot een besluit te komen, anders dan 

“conform advies”, worden in het niet-openbare deel van de besluitenlijst 

vermeld.  

 

    

Sector : Samenleving nummer: 2007/16715 

   

Onderwerp:  

Ondersteuning PGB-houders en tarieven HH in 2008. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de indexering van het tarief voor HH met 1,1% van € 22, - 

naar € 22,24 per uur en de 12 gecontracteerde thuiszorgaanbieders een 

contractverlenging bieden waarin dit nieuwe tarief wordt bekendgemaakt; 

2. Akkoord te gaan met de continuering van de Aansluitovereenkomst 

budgethouders Wmo vanaf 2008 ten behoeve van de ondersteuning in de 

werkgeversrol van Pgb-houders in de gemeente. De geschatte kosten hiervan af 

€ 5.675,- te dekken binnen het budget voor inkoop HH (46330); 

3. De maximering van de eigen bijdrage HH per uur te verhogen van € 12,20 naar € 

12,40 en voor het overige de eigen bijdrage parameters te laten aansluiten bij de 

standaardbedragen zoals genoemd in het (landelijk) Besluit Maatschappelijke 

Ondersteuning. 
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4. De resultaten van de CAO-onderhandelingen af te wachten. Indien dit een groot 

verschil met zich mee brengt ten opzichte van de tariefindexering van 1,1%, dan 

wordt dit onderwerp opnieuw tijdens een B&W-vergadering behandeld. 

 

    

Sector : Bedrijfsvoering nummer: 2007/16983 

   

Onderwerp:  

Vervanging Cognos Powerplay Enterprise / aanverwante B.I.-tools en de aanschaf 

van Coda Publicaties en Coda Control ten behoeve van de verdere op-, uitbouw 

en professionalisering van de gemeentebrede informatievoorziening.  

 

Besluit: 

Het college stelt voor de 1e fase een deelkrediet van € 145.750,- en voor de 2e fase 

een deelkrediet van € 55.000,- beschikbaar, waarbij de dekking ten laste van de in 

de (meerjaren-)begroting 2008 gereserveerde middelen komt.  

Voor 1 maart 2008 laat het college advies uitbrengen omtrent de noodzakelijke 

kosten, die gepaard gaan met het mogelijk maken van thuiswerk in verband met 

P&C-werkzaamheden (inbellen). Daarnaast besluit het college het niet benodigde 

deel van de in de (meerjaren-)begroting 2008 geraamde middelen vrij te laten 

vallen in de voorjaarsnota, dan wel de raad te verzoeken dit in te zetten voor het 

mogelijk maken van het thuiswerk (inbellen).  

Het college stemt in met een enkelvoudige uitnodigingsprocedure als bedoeld in 

het Besluit inkoop en aanbesteding. 

 

    

Sector : Bedrijfsvoering nummer: 2007/17043 

   

Onderwerp:  

Eenmalig voorschot ambtenarensalarissen. 

 

Besluit: 

Het college besluit: 

1. Het eenmalige voorschot zoals aangegeven in de LOGA-brief van 13 november 

2007, CvA/U200701820/Lbr.07/123, CvA/LOGO 07/19, uit te betalen onder de 

voorwaarden zoals genoemd in de LOGA-brief; 

2. Aan de directeur van de sector bedrijfsvoering de bevoegdheid te mandateren 

om te bepalen in welke maand het eenmalige voorschot wordt uitbetaald. 

 

    

Sector : Bedrijfsvoering nummer: 2007/16838 

   

Onderwerp:  

Financiële bijdrage Grootste Kerstboom (Gerbrandytoren). 

 

Besluit: 

Het college verstrekt structureel een financiële bijdrage van € 5.000,-. aan Stichting 

Kerstboom voor de realisering van de grootste kerstboom. Met ingang van volgend 

jaar verhoogt het college deze financiële bijdrage met de legeskosten voor de 

organisatie rondom het aansteken van de grootste kerstboom. 
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Sector : Bedrijfsvoering nummer: 2007/16842 

   

Onderwerp:  

Subsidie Stichting Fotowedstrijd. 

 

Besluit: 

Het college besluit de Stichting Fotowedstrijd eenmalig een bedrag van € 4.000,-. te 

schenken. Voor het overige gaat het college akkoord met het advies. 

 

    

Sector : Ruimte nummer: 2007/17061 

   

Onderwerp:  

Besluit op bezwaar tegen uitwegvergunning Noord IJsseldijk 17. 

 

Besluit: 

Het college besluit het bezwaar van de reclamanten ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren. 

 

    

Sector : Ruimte nummer: 2007/17063 

   

Onderwerp:  

Convenant Goederenvervoer. 

 

Besluit: 

Het college besluit deel te nemen in het convenant Goederenvervoer en de 

burgemeester volmacht te laten verlenen aan de wethouder Mobiliteit voor het 

ondertekenen van het convenant namens de gemeente IJsselstein. 

 

    

Sector : Samenleving nummer: 2007/17073 

   

Onderwerp:  

Definitief subsidieoverzicht 2008. 

 

Besluit: 

Het college stelt het subsidieoverzicht 2008 definitief vast. De burgemeester vult aan 

dat hij ten laste van het project IJsselveld Oost nog met een extra aanvraag van 

€ 30.000,= komt ten behoeve van het project Buurtvaders.  

 

    

Sector : Ruimte nummer: 2007/17217 

   

Onderwerp:  

Verzoek om stukken inzake het Groene Balkon o.g.v. Wet openbaarheid van bestuur. 

 

Besluit: 

Aanvragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur liggen procedureel 

qua verantwoordelijkheid bij de burgemeester en de gemeentesecretaris. Conform 
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de geldende procedure vraagt de burgemeester de gemeentesecretaris dit verzoek 

ambtelijk uit te zetten. De aanvrager zal de opgevraagde stukken ontvangen; de 

betrokken portefeuillehouder wordt over de afhandeling gekend.  
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VI OPENBARE COMMUNICATIE. 

 

Overzicht activiteiten college 

 

 

Datum Tijdstip Activiteit Locatie Wie 

27-11-2007 14.00 u KPN Broadcast services Lopikerkapel College van B&W 

28-11-2007 20.00 u 2e Opening thema-avond WAAKS Fulco theater Wethouder Lappee 

28-11-

2007 

20.00 

u 

Bewonersoverleg Wooninfo Gemeentehuis Wethouder Overkamp 

30-11-2007 10.30 u Bezoek aan Herentals, België  Herentals College van B&W 

04-12-2007 16.00 u Opening website Beursvloercommissie n.n.b. Burgemeester Van den Brink 

06-12-

2007 

09.00 

u 

bijeenkomst Traject Centrum Jeugd en 

Gezin (CJG) 

Fulco Wethouder Cremer 

07-12-2007 16.30 u Ontsteking feestverlichting bruggen IJsselvaert College van B&W 

10-12-

2007 

13.30 

u 

groep 7 en 8 Basisschool Het 

Polderheem inzake educatie honden 

Raadzaal Wethouder Cremer en Lappee 

11-12-

2007 

14.00 

u 

Ondertekening 

samenwerkingsovereenkomst Veilig 

Uitgaan 

Hist. Stadhuis Burgemeester Van den Brink 

12-12-2007 16.00 u Eindjaarsafsluiting Wijkgericht Werken IJsselhal Wethouder Lappee 

14-12-2007 18.00 Verlichting kerstboom Lopik n.n.b. 

15-12-2007 16.00 u Kerstontmoeting voor gepensioneerden Zomerdijk 7 Burg. Van den Brink, weth. Doesburg, 

Gem.secr. Wil van Es 

18-12-2007 14.00 Bedrijfsbezoek Terberg Holding n.n.b. College van B&W 

20-12-2007 20.00 Kerstconcert  Basiliek College van B&W met partners 

20-12-2007 16.00  Kerstbijeenkomst medewerkers Fulco - 

02-01-

2008 

08.30 Nieuwjaarsreceptie medewerkers Fulco - 

04-01-

2008 

15.30 Nieuwjaarsreceptie Provincie Utrecht n.n.b. College van B&W 

04-01- 19.00 Nieuwjaarsreceptie inwoners  Fulco - 
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2008 

 

Vetgedrukt is nieuw toegevoegd 

 

IJsselstein,  27/11 

 


