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
de heer H.J. van Wiggen, wethouder
de heer M.H. van der Veer, secretaris

B&W vergaderdatum:

1 juni 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

I.A.M. ten Hagen

Raadsvoorstel Besluit op
bezwaar n.a.v. ingediende
bezwaarschriften tegen
vestiging WVG op locaties
De Bleek, Doeldijk, en
IJsselvreugd

Het college stemt in met de inhoud van
bijgevoegd raadsvoorstel en wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad.

2*

Y. Koster-Dreese /
H. van Wiggen

Vitaliteitsakkoord 2.0
gemeente Montfoort periode
2021 - 2023

Het college stemt in met:
1. Het Vitaliteitsakkoord 2.0 (sport- en
preventieakkoord) gemeente Montfoort;
2. Wethouders Van Wiggen en/of Koster te
mandateren om namens het college het
Vitaliteitsakkoord 2.0 te ondertekenen;
3. Identiek aan uw besluitvorming inzake het
Vitaliteitsakkoord 1.0, de hierboven
genoemde wethouders eveneens te
mandateren de verzoeken om uitvoering te
geven aan het Vitaliteitsakkoord 2.0 te
beoordelen en over te besluiten, uiteraard
binnen de financiële en inhoudelijke kaders
van het akkoord.
4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin
vermeld dat het Vitaliteitsakkoord 2.0 evenals
het Vitaliteitsakkoord 1.0 wordt ingebracht in
de nota voor het sociale domein.

3*

I.A.M. ten Hagen

Bestemmingsplan Het
Jaagpad 60 ter vaststelling
naar de raad

Het college stemt in met het bijgevoegde
raadsvoorstel om het bestemmingsplan “Het
Jaagpad 60” ongewijzigd vast te stellen.

4*

I.A.M. ten Hagen

Ondernemersfonds

Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan de raad.

5*

I.A.M. ten Hagen

Bestemmingsplan
Benedenkerkweg 1B te
Montfoort ter vaststelling naar
de raad

Het college stemt in met de Nota van
Zienswijzen, het gewijzigde bestemmingsplan
Liefhoven en met het bijgevoegde
raadsvoorstel om het bestemmingsplan
“Liefhoven” gewijzigd vast te stellen.

6

I.A.M. ten Hagen

Brief Promad ontwikkeling
inzake plannen
woningbouwlocatie
IJsselvreugd

Het college stemt in met de inhoud van de
beantwoordingsbrief aan
Promad Ontwikkeling B.V. over de
planontwikkeling IJsselvreugd.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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