Openbare Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Montfoort
Aanwezig:

mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester
de heer I.A.M. ten Hagen, wethouder
Mevrouw Y. Koster-Dreese, wethouder

Afwezig:

Mevrouw S. Lenderink, secretaris
de heer H.J. van Wiggen, wethouder

B&W vergaderdatum:

3 mei 2022
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1.*

P.J. van Hartskampde Jong I.A.M. ten
Hagen

Jaarrapportage
bescherming
persoonsgegevens
2021

Het college neemt kennis van de jaarrapportage
bescherming persoonsgegevens 2021 en hanteert
voor 2022 de volgende aandachtspunten:
a. Het huidige privacy beleid evalueren en
actualiseren.
b. In blijven zetten op het verhogen van het privacy
bewustzijn.
c. Aandacht blijven houden voor het leren van
incidenten en het melden daarvan.
d. De inbedding van AVG-processen in de
gemeentelijke organisatie afronden.
e. Een autorisatie- en loggingbeleid ontwikkelen en
implementeren.
f. De transparantie over gegevensverwerking
optimaliseren.
g. Vanaf 2022 het nieuwe AVG-borgingsdocument
2.0 voor de verantwoording van de wettelijke
privacy-eisen gebruiken.
h. Een crisisstructuur inrichten voor
beveiligingsincidenten met een hoge impact voor
betrokkenen.
De raad wordt geïnformeerd door middel van een
raadsinformatiebrief.

2.

H.J. van Wiggen

Torenbeklimming
van de Grote of
St. Janskerk

Het college neemt kennis van de conclusie uit de
signaleringsrapportage Gemeente Montfoort
22RA2943 Adviestraject veiligheid toren Linschoten.
Het college besluit:
de toren tot en met de torenomloop open te
stellen voor publiek en het deel van de
klokkentoren, torenspits en omloop niet open te
stellen voor publiek; de kosten voor de
aanpassingen uit de signaleringsrapportage
(afbeelding 3.1 tot en met 3.9), zodat de toren tot
en met het uurwerk veilig beklommen kan worden
door bezoekers, ad. €4.053 exclusief btw,
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-

ten laste te brengen van de voorziening groot
onderhoud;
de kosten voor de aanpassingen uit de
signaleringsrapportage (afbeelding 2.1 tot en met
2.11), zodat onderhoud veilig uitgevoerd kan
worden, ad. €3.790 exclusief btw, ten laste te
brengen van de voorziening groot onderhoud.

3.

H.J. van Wiggen

Vergoeding
uitvoeringskosten in
het kader van de
toeslagenaffaire en
ophogingskosten

Het college neemt kennis van het besluit van het
Algemeen Bestuur van de BSR en stemt in met het
voorstel ten behoeve van de vergoeding
uitvoeringskosten in het kader van de
kinderopvangtoeslagaffaire en de ophogingskosten.
De kosten worden verantwoord in de jaarlijkse
bijdrage aan de BSR. De BSR wordt per mail
geïnformeerd.

4.

I.A.M. ten Hagen

Prijsstijging Cyclus

Er wordt een brief verstuurd naar Cyclus in verband
met de prijsstijgingen.

5.

I.A.M. ten Hagen

Gedoogverklaring
Willeskop 77B in
Montfoort

Het college verklaart onder voorwaarden te gedogen
dat op de locatie Willeskop 77B in Montfoort
vluchtelingen worden opgevangen in strijd met het
geldende bestemmingsplan voor de duur van ten
hoogste 6 maanden.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

