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:

25 januari 2022

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

Y.Koster-Dreese

Bestuursopdracht
Arbeidsmarktregio MiddenUtrecht

Het college neemt kennis van de
“Bestuursopdracht Arbeidsmarktregio MiddenUtrecht”, waarin de
te realiseren doelen zijn geformuleerd,
en van de brief van het bestuur van de
Utrechtse Werktafel aan de
gemeenteraad over de ontwikkelingen en
voortgang van de regionale samenwerking
binnen onze arbeidsmarktregio.
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over dit
besluit door middel van een
raadsinformatiebrief.
Wethouder Koster wordt gemachtigd om de
bestuursopdracht Arbeidsmarktregio MiddenUtrecht te ondertekenen.

2.*

Y.Koster-Dreese

Samenwerkingsverband
vernieuwing
doelgroepenvervoer

Het college gaat akkoord met een
samenwerking tussen 22 Utrechtse gemeenten
(U16 regio + regio Eemland) voor de inkoop,
het contractmanagement en
opdrachtgeverschap van het nieuwe contract
sociaal recreatief Wmo-vervoer per 1 januari
2024. Het college besluit een blijvende
samenwerking in te richten met de provincie
Utrecht over een goede afstemming tussen
openbaar vervoer, aanvullend openbaar
vervoer en doelgroepenvervoer met als doel
een toegankelijk vervoerssysteem in de regio
voor iedereen.
De raad wordt hierover geïnformeerd door
middel van een raadsinformatiebrief.

3.

P.J. van Hartskampde Jong

Toetreding gemeente Lopik
tot U10 netwerk

Het college stemt in met de toetreding van de
gemeente Lopik tot de U10 en stemt in met het
vervangen van het bestuursconvenant
samenwerking U10 gemeenten, zoals dit in
december 2021 is ondertekend door de vijftien
burgemeesters, door het ondertekenen van het
bestuursconvenant met de zestien
burgemeesters. Er wordt een
raadsinformatiebrief verstuurd aan de raad.

4.

I.A.M. ten Hagen

Inkoopstrategie
Herinrichting Hofstraat Om 't hof - Hofplein

Het college stemt in met inkoopstrategie voor
de uitvoering van de herinrichting van Hofstraat,
Om ’t hof en Hofplein.
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5*

I.A.M. ten Hagen

Besluit n.a.v. ingediende
bezwaar inzake vestiging
Wvg

Het college stelt de raad voor:
kennis te nemen van de ingediende
bezwaarschriften tegen het
collegebesluit van 3 november 2020 tot
vestiging van het gemeentelijk
voorkeursrecht op de locatie Doeldijk,
die ingevolge artikel 6, derde lid, van
de Wvg mede gericht zijn tegen het
raadsbesluit van 1 februari 2021 tot
bestendiging van het gemeentelijk
voorkeursrecht op de locatie Doeldijk.
kennis te nemen van het advies van de
commissie Bezwaarschriften van de
gemeente Montfoort met bijbehorende
stukken ten aanzien van de ingediende
bezwaren.
het bezwaar conform het advies van de
commissie Bezwaarschriften
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Het verzoek om
proceskostenvergoeding conform het
advies van de commissie
Bezwaarschriften af te wijzen.

6.

H.J. van Wiggen

Hertog weidemolen op
Landgoed Liefhoven
aanwijzen als gemeentelijk
monument.

Het college besluit tot het aanwijzen van de
Hertog weidemolen nabij Liefhovendijk 27 te
Linschoten, kadastraal bekend kadastraal
bekend sectie: A nummer: 1849, als
gemeentelijk monument en de eigenaar hiervan
per brief in kennis te stellen.

7.*

H.J. van Wiggen

QR Fit- en beleefroute

Het college neemt kennis van de opzet van de
voorgestelde QR Fit- en beleefroute.
Het college besluit om een bijdrage te leveren
aan het project QR Fit- en beleefroute en
akkoord te gaan met bijbehorende
cofinancieringsverklaring en deze te
ondertekenen.
De portefeuillehouder (en diens opvolger)
wordt gemandateerd voor ondertekening van
de (beheers)overeenkomsten.
De raad wordt geïnformeerd door middel van
een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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