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:

15 februari 2022

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

Y.Koster-Dreese

Vernieuwde planning
doorcentralisatie MOBW

Het college informeert de raad door middel van
een raadsinformatiebrief over de vernieuwde
planning doorcentralisatie Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen.

2.

I.A.M. ten Hagen

Vooroverleg plan Heeswijk
72a nieuwbouw woning

Het college besluit om in principe geen
medewerking te verlenen aan de bouw van één
woning op het perceel Heeswijk 72a in
Montfoort. De initiatiefnemer wordt
geïnformeerd door middel van een brief.

3

I.A.M. ten Hagen

Deelname Montfoort aan
NK Tegelwippen 2022

Het college stemt in met de deelname aan het
NK tegelwippen 2022 en daarmee een
vriendschappelijke battle aan te gaan tegen de
gemeenten IJsselstein en Oudewater.

4.

H.J. van Wiggen

Julianalaan 14 – aanwijzing
gemeentelijk monument

Het college wijst het
waterpompinstallatiegebouw met
reinwaterkelder op het perceel Julianalaan 14 in
Montfoort aan als gemeentelijk monument
volgens artikel 5, eerste lid van de
Erfgoedverordening Montfoort 2020. De
belanghebbenden worden door middel van een
brief geïnformeerd.

5.

P.J. van Hartskampde Jong

Uitvoering- en
handhavingstrategie Regio
Utrecht

Het college besluit in te stemmen met de
Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie
Regio Utrecht 2022- 2023 voor de VTH-taken
belegd bij de ODRU. Het college besluit het
VTH-beleid regio Utrecht 2020 voor de
betreffende taken in te trekken.

6.*

H.J. van Wiggen

Beantwoording schriftelijke
vragen VVD & SGP op
grond van artikel 5.32 over
de QR Fit- en beleefroute

Het college stelt de beantwoording van de
schriftelijke vragen op grond van artikel 5.32
over de QR Fit- en beleefroute, dd.
8 februari 2022, gesteld door de VVD-fractie en
SGP-fractie, vast en biedt deze aan de
gemeenteraad aan.

7.

H.J. van Wiggen

Subsidie Comité Memorials
voor twee eregedenktekens

Het college besluit tot het toewijzen van een
subsidie van €3000 aan Comité Memorials voor
het realiseren van twee eregedenktekens.

8.*

P.J. van Hartskampde Jong

Videoverslag
raadsvergadering 7 februari
2022 tijdelijk offline

Het college besluit de raad door middel van een
raadsinformatiebrief te informeren over het
videoverslag van 7 februari jongstleden.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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