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Online regelen van zaken
via DigiD is veilig
Gemeente IJsselstein is geslaagd voor de DigiD beveiligingsaudit
Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat het
digitaal regelen van hun zaken bij de gemeente via
DigiD veilig is. Volgens Logius, de toetsende instantie
voldoet de gemeente aan de gestelde DigiD voorwaarden.
Gemeente IJsselstein heeft daarvoor met succes het
DigiD beveiligingsassessment afgerond. Burgemeester
Van Domburg (portefeuillehouder Dienstverlening)
is blij met deze uitkomsten, omdat beveiliging van
gegevens van inwoners en bedrijven erg belangrijk is.

Uitbreiding online producten
Bij Gemeente IJsselstein zijn diverse producten digitaal aan te
vragen, zoals doorgeven van een verhuizing, aanvraag gehandi
captenparkeerplaats en uittreksel persoonsgegevens. De komende
maanden breidt de gemeente het aantal online producten uit.
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Openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen
is te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum 14 030.
U kunt hier ook terecht voor het inzien van stukken
zoals bouw- en omgevingsvergunningen en het maken
van afspraken of kijk op www.ijsselstein.nl.
Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016
Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 4:81
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij in de vergadering
van 12 januari 2016 hebben besloten tot de vaststelling van de
“Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016”.
Op basis van artikel 8:2 onder a Algemene wet bestuursrecht
zijn de “Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016”, zijnde
beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde lid juncto afdeling
4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, niet vatbaar voor bezwaar
en beroep.
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van
deze openbare bekendmaking en werken terug tot en met
1 januari 2016.
De vastgestelde “Beleidsregels bijzondere bijstand WIL
2016” liggen met ingang van 20 april 2016, gedurende een
aaneengesloten periode van acht weken, voor een ieder
tijdens kantooruren kosteloos ter inzage bij de afdeling
Klantcontactcentrum. Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van de stukken krijgen.
De beleidsregels zijn elektronisch bekend gemaakt door middel van
een elektronisch uitgegeven Gemeenteblad.

Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken?
Dat kan laagdrempelig tijdens de inloopspreekuren op
dinsdagmiddag. Daarnaast is het altijd mogelijk een
afspraak met een bestuurder te maken via het
bestuurssecretariaat via 14 030.
U bent welkom tijdens het maandelijkse inloopspreekuur
van burgemeester en wethouders op de dinsdagen van
15.30 tot 16.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Burgemeester Patrick van Domburg:
eerste dinsdag van de maand
Wethouder Marijke van Beukering:
tweede dinsdag van de maand

ICT-beveiligingsrichtlijnen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
in 2012 bepaald dat alle organisaties die DigiD gebruiken, moeten
voldoen aan een aantal beveiligingsnormen. Deze organisaties zijn
verplicht om jaarlijks een assessment te laten uitvoeren, onder
verantwoordelijkheid van een erkende organisatie.
Het ICT-beveiligingsassessment DigiD is een toets op de veiligheid
van koppelingen met DigiD. Met DigiD kunnen inwoners en
bedrijven zich identificeren voor digitale dienstverlening. DigiD
biedt zekerheid over met wie de gemeente te maken heeft. Naast
de toets op de DigiD-koppelingen zijn het beveiligingsbeleid en
de ICT-protocollen van de gemeente onder de loep genomen. De
bedoeling van het assessment is het borgen van de veiligheid van
koppelingen met DigiD. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen
dat het digitaal regelen van hun zaken bij de gemeente via DigiD
veilig is. Als een organisatie geen assessment laat uitvoeren
of niet aan de eisen voldoet, heeft Logius het recht om de
betreffende DigiD-koppeling af te sluiten.
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Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur

Wethouder Huib Veldhuijsen:
derde dinsdag van de maand
Wethouder Vincent van den Berg:
vierde dinsdag van de maand

Gewijzigde inzameling rondom
de feestdagen 
Op woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag 5 mei
(Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) en maandag 16 mei
(Tweede Pinksterdag) is RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
gesloten en legen zij geen minicontainers. PMD haalt RMN ook niet
op. Het recyclingstation is tijdens deze feestdagen ook gesloten.

Stadhuis gesloten
Op onderstaande dagen zijn de loketten gesloten en zijn wij ook
telefonisch niet bereikbaar:
- Woensdag 27 april, Koningsdag
- Woensdag 4 mei i.v.m. Dodenherdenking vanaf 19.30 uur gesloten
- Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag
- V rijdag 6 mei is het stadhuis dicht. Er is ook geen
avondopenstelling.

Huishoudens waarbij RMN
normaal gesproken op maandag,
woensdag of donderdag de
minicontainers leegt of PMD
ophaalt, kunnen op het online
inzamelschema nakijken wanneer
RMN dit alsnog doet. Let op: dit
kan één of meerdere dagen vóór
of na de feestdag zijn!

Oud papier

Zie: www.rmn.nl/inzamelschema.

Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week

De minicontainer of PMD- zak moet op de inzameldag vóór
7.30 uur aan de weg staan.

Dat Gemeenteblad is gepubliceerd op en te raadplegen via de
volgende internetadressen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl
en www.officielebekendmakingen.nl. Tevens zijn de beleidsregels
opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, te
raadplegen via: www.overheid.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning

Besluiten Algemene Wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de
uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt
u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u
de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met
de bouwbalie via www.ijsselstein.nl of 14 030.
Omgevingsvergunning verleend
12 april 2016:
Benschopperstraat 36 (Z-2016-28173), wijziging voorgevel.
19 april 2016:	
Zadelmaker 16 (Z-2016-28091), plaatsen dakkapel
voorzijde woning.
19 april 2016:	
Groene Dijk 50 (Z-2016-30791), het gewijzigd
uitvoeren van de reeds verleende vergunning
(kenmerkRB20090366) voor het bouwen van een
woning.
20 april 2016:	
Kloosterhof 12 (Z-2016-28711), uitbreiding
woning.
Vergunningsvrij
8 april 2016: Vlamoven (Z-2016-29609), uibreiden woning.
13 april 2016:	Achtersloot 42 (Z-2016-31377) vestiging praktijk
aan huis.

8 april 2016:	Roerdomp (Z-2016-31421), plaatsen dakkapel op
voordakvlak.
8 april 2016:	Hovenierlaan 19 (Z-2016-31461), inkorten
bestaande kozijnen en opmetselen van bakstenen.
12 april 2016:	Achtersloot 3 (Z-2016-31530), inbouwen filiaal
Domino’s Pizza op basis van afhaalen bezorgservice.
12 april 2016:	Meerdere overgangen (Z-2016-31572)
voor vervanging overwegbeveiliging.
12 april 2016:	Kronenburgplantsoen 5 (Z-2016-31579),
kappen boom.
Welstand en monumenten Midden-Nederland
De aanvragen voor omgevingsvergunningen worden, na beoordeling
op volledigheid en realiseerbaarheid, voor zover van toepassing,
behandeld in de openbare vergadering van de welstandscommissie.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 26 april
2016 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 2 mei
2016 in het stadhuis van IJsselstein.
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Op grond van art. 8 besluit register kinderopvang maken
burgemeester en wethouders bekend dat per 15 april 2016
Gastouderbureau Mamaloetje met uniek registratienummer:
152834151, Achtersloot 3 C te IJsselstein,
uit het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen
wordt uitgeschreven.

Streekherder in de Utrechtse Waarden
Vanaf 25 april gaat een herder met zijn honden een schaapskudde
hoeden in sommige parken en natuurgebied in de Utrechtse
Waarden. De kudde telt circa 200 Schoonebeeker heideschapen,
die het malse gras in het Groene Hart goed verteren. U kunt de
kudde tegenkomen in parken en op kades in uw eigen omgeving en
soms bij een verplaatsing over de straat. Een schaapskudde zorgt
door zijn specifieke vorm van begrazing voor biodiversiteit,
een bijzondere beleving en natuur-educatie. De introductie van de
schaapskudde in dit gebied is een initiatief van het Streekfonds
Utrechtse Waarden. De uitvoering is een samenwerking tussen
het Streekfonds en het Platform De Utrechtse Waarden met de
gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik en IJsselstein.
Op maandag 25 april om 14:00 uur wordt de streekherder officieel
verwelkomd in het park Ruyghe Wey in Oudewater aan de kant van
de woonwijk.
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Vele O’s kwamen voorbij tijdens het raadsvoorstel “Visie
buitengebied” waarvoor € 70.000,- moest worden vrijgemaakt uit
de algemene reserve. Een geldbedrag van je spaarrekening halen
(algemene reserve) betekent dat er iets niet gepland is in de
reguliere begroting, dus Onvoorzien, maar dat het ook niet kan
wachten, dus Onuitstelbaar en dat sommige zaken niet altijd te
plannen zijn dus wordt het Onvermijdbaar.

Het agendapunt Visie begraafplaatsen gaf weinig debat. Dit
had alles te maken met de goedbezochte informatieavonden
die zijn georganiseerd door de gemeente met onze inwoners.
Dit naar aanleiding van ingekomen brieven van inwoners die
hun zorgen uitspraken over de manier waarop nabestaanden
werden geconfronteerd met het verwijderen van de graven van
hun dierbaren. Ook werd duidelijk dat het onderhoud van de
begraafplaatsen als onvoldoende werd beschouwd.

Op deze avond is de herder aanwezig, een ambtenaar en iemand van
het Streekfonds. Zij kunnen de begrazing toelichten en vragen beantwoorden. U kunt zich aanmelden bij info@polderprof.nl.
Hierbij graag aangeven bij welke informatieavond u aanwezig zult zijn.

t/m 9 mei	
Expositie hobbyclub in woonzorgcentrum
Ewoud
t/m 29 mei	
Expositie ‘Aanstormend Talent bij MIJ’
(Museum IJsselstein)
t/m 31 mei	
Expositie ‘Vezel & Textiel’ van Geskea
Andriessen in de Bibliotheek
20 april	
Voorlezen met Kleine Jan en Vivian in de
Bibliotheek
20 april	
Verlichte stadswandeling in de historische
binnenstad
22, 29 april	
Pop-up Atelier Lies Talsma in de
Bibliotheek
23 april, 9 mei
Rondleiding Omroep Zender Museum
23 april	
Voorjaarsconcert met Harmonie Amicitia en
Vrouwe IJsselstein Swingt in ‘t Kruispunt
23 april t/m 29 mei	
Expositie ‘Feestje bouwen bij MIJ.
Vijftig jaar IJVO-plezier in MIJ’ (Museum
IJsselstein)
24 april	
Open Zondag in de binnenstad
24 april	
Historisch Stadhuis Concert
24 april	
Expositie Jet Bakker en Marianne van
Scharenburg in Molenstraat 7-9

Donderdag 7 april jl. heeft er een raadsvergadering plaats
gevonden.

Uiteindelijk werd met een tekstuele aanpassing (amendement) het
raadsvoorstel door de raad vast gesteld met tegenstemmen van
LDIJ en CU.

Informatieavonden Streekherder:
Dinsdag 26 april	Montfoort / Oudewater
’t Hemeltje, Willeskop 45, Montfoort
Donderdag 28 april 	Lopik				
Dorpshuis de Schouw,Lopik
Maandag 9 mei	IJsselstein			
Stadhuis IJsselstein
De avonden starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Hier vindt u elke twee weken tips om van ons bruisende
IJsselstein te genieten. Wilt u meer uittips en inspirerende
ideeën? Kijk dan op www.uitinijsselstein.nl of volg ons op Twitter
of Facebook

Beste IJsselsteiners,

Omdat nogal wat politiek partijen kritiek hadden op het
voorliggende voorstel en twijfelden aan deze gehanteerde 3 O’s,
bedienden met name de oppositiepartijen zich van de andere O’s
zoals; Ondeugdelijk stuk, Onhandig en Onduidelijk maar vooral
Onoverzichtelijk zonder een visie van het college.

De schaapskudde is een nieuwe toevoeging in ons gebied. Dat is
misschien even wennen als u in een park of elders wandelt met of
zonder een hond. Daarom willen we u goed informeren:

TIPS

Raadscolumn

24 april	
Benefietconcert IJsselsteins Zeemanskoor
in Theater Pantalone
26 april en 3 mei	
Workshop ‘Modern sprookje schrijven’ in de
Bibliotheek
27 april	
Koningsdag met activiteiten op
verschillende locaties
27 april	
Oranjeconcert in Oude St. Nicolaaskerk
30 april	
Schrijfcafé in de Bibliotheek
30 april, 21 mei	
Beklimming St. Nicolaasbasiliek
30 april	
Workshop Zijdeschilderen bij Marianne
van Scharenburg
1 mei	
Open Kunst Zondag
4 mei
Dodenherdenking
4 mei	
Uitvoering van het Requiem van
Gabriël Fauré in St. Nicolaasbasiliek
6, 13, 20, 27 mei	
Pop-up Atelier Marianne van Scharenburg
in de Bibliotheek
11 mei	
IJsselstein Schrijft in de Bibliotheek
14 mei
Adelaar Sport IJsselsteinloop
18, 25 mei	
Voorjaarswandeling HKIJ
(Historische Kring IJsselstein)
19 mei	
Lezing ‘Over Wed, Koningstraat en
Schuttersgracht bij MIJ’ (Museum
IJsselstein)
21 mei	Fulco’s Vocaal Festival op diverse locaties
in de binnenstad

Door de raad is unaniem een verzoek
ingediend (motie) de historische
graven op Eiteren in beeld te brengen
en daarbij de kosten inzichtelijk te
maken voor herstelwerkzaamheden. Het
college zal dit verzoek namens de raad
uitvoeren. Al met al in samenwerking
met onze inwoners is er een goed plan
opgesteld. Dank daar voor!
Jeanette de Neijs
Fractievoorzitter PvdA

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl

Telefonisch bereikbaar:

ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030

Openingstijden:
(alleen op afspraak)

ma t/m vr 8.30-12.30 uur
wo en vr 13.30-17.00 uur
wo en vr 18.00-20.00 uur

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

06 212 15 202

Van 7 mei t/m 23 oktober kunt u elke zaterdag en zondag
een rondvaart maken met Stichting Yselvaert door de grachten.
Informatie en kaartverkoop via Uit in IJsselstein, Overtoom 7,
030 6887273.

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein. Lees hier over
het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden of stel een vraag.

Uit in IJsselstein is dé startplek voor iedereen die wil weten wat
er te zien, doen en beleven is op het gebied van cultuur, toerisme
en recreatie.

@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W IJsselstein.
Lees hier over activiteiten en besluiten of stel een vraag.

