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:

17 mei 2022

Nr.

Portefeuillehoude
r

1.*

Onderwerp

Besluit

I.A.M. ten Hagen

Afval Verwijdering Utrecht
(AVU) - Ontwerpbegroting
2023

Het college neemt kennis van de
ontwerpbegroting 2023. De AVU wordt bericht
dat het college akkoord gaat met de
ontwerpbegroting 2023 en geen zienswijze zal
indienen. De raad wordt door middel van een
raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van
het besluit.

2.*

I.A.M ten Hagen

Herbenoemen leden
Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit Montfoort.

Het college besluit de huidige leden van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Montfoort, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022,
gedurende de overgangsperiode tot aan de
instelling van de Commissie
Omgevingskwaliteit, her te benoemen.

3.

I.A.M ten Hagen

Vaststelling wijzigingsplan
Waardsedijk 1 Montfoort

Het college stelt het verslag vooroverleg en
zienswijzenprocedure ontwerp-wijzigingsplan
Waardsedijk 1, het wijzigingsplan ‘Waardsedijk
1 Montfoort’ en bijbehorende stukken vast. Het
vastgestelde wijzigingsplan wordt voor zes
weken ter inzage gelegd.

4.*

Y. Koster-Dreese

Jaarverantwoording
kinderopvang 2021

5.*

Y. Koster-Dreese

Raadsinformatiebrief
Energietoeslag

6.

Y. Koster-Dreese

Ontslag en benoeming
leden adviesraad sociaal
domein gemeente
Montfoort

Het college stelt de Jaarverantwoording
Kinderopvang 2021 vast en informeert de raad
door middel van een raadsinformatiebrief. De
verantwoording wordt verzonden aan de
Inspectie van het Onderwijs en het college
stemt in met de publicatie van relevante
gegevens door de Inspectie van het Onderwijs.
Het college informeert de gemeenteraad over
de energietoeslag voor huishoudens met een
laag inkomen door middel van een
raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met het ontslag en de
benoeming van de leden adviesraad sociaal
domein gemeente Montfoort.

7.*

P.J. van Hartskampde Jong

Raadsinformatiebrief
Recreatie & Toerisme 2022

8.*

P.J. van Hartskampde Jong

Voortgang opvang
ontheemden uit Oekraïne

9.

I.A.M. ten Hagen

Notitie prijsstijging Cyclus

10.*

Y. Koster-Dreese

Raadsinformatiebrief
‘Procesvoortgang
Kindcentrum Montfoort’

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Het college stelt de raad op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en plannen voor 2022 op
het gebied van recreatie & toerisme in onze
gemeente.
Het college informeert de gemeenteraad over
de voortgang van de opvang van ontheemden
uit Oekraïne door middel van een
raadsinformatiebrief.
Het college neemt kennis van de notitie over de
prijsstijging van Cyclus.
Het college informeert de gemeenteraad over
de procesvoortgang omtrent het project
Kindcentrum Montfoort en de acties die daarin
worden ondernomen.

