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:

8 juni 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

Y. Koster-Dreese

Handhaving Wmo Toezicht

Het college stemt in de handhaving Wmo
toezicht aan te laten sluiten op de nieuwe
opdracht van de GGDrU en hiervoor het
'Regionaal handhavingskader Wmo’ vast te
stellen.
De rapporten Wmo toezicht per 1 januari 2021
openbaar te maken en hiervoor het ´Protocol
openbaarmaking Wmo toezicht’ vast te stellen.
Er wordt mandaat verleend tot openbaarmaking
van de Wmo toezicht rapporten vanaf 1 januari
2021 aan de GGDrU en de raad wordt door
middel van een brief geïnformeerd.

2*

Y. Koster-Dreese

Evaluatie Verordening
Sociaal Domein gemeente
Montfoort 2020

Het college gaat akkoord met de in de
raadsinformatiebrief beschreven opzet voor
evaluatie van de Verordening Sociaal Domein
gemeente Montfoort 2020.

3*

Y. Koster-Dreese

RIB Ontwikkelingen SVMN

Het college gaat akkoord met de
raadsinformatiebrief om hen te informeren over
de ontwikkelingen van Samen Veilig Midden
Nederland (SVMN).

4*

Y.Koster-Dreese

Beantwoording schriftelijke
vragen VVD-fractie op
grond van artikel 5.32 over
Proces binnen de RES
U16.

Het college stemt in met de beantwoording van
de schriftelijke vragen op grond van artikel 5.32
over Proces binnen de RES U16 dd. 6 april
2021, gesteld door de VVD-fractie en de
beantwoording via de griffie aan de
gemeenteraad aan te bieden.

5*

Y.Koster-Dreese

Raadsinformatiebrief
voortgang decentralisatie
beschermd wonen

Het college gaat akkoord met de verzending
van de raadsinformatiebrief.

6*

I.A.M. ten Hagen

Beantwoording schriftelijke
vragen CDA-fractie op
grond van artikel 5.32 over
wegenonderhoud

Het college stemt in met de beantwoording van
de schriftelijke vragen gesteld door de
CDA-fractie op grond van artikel 5.32 over
wegenonderhoud.

7*

I.A.M. ten Hagen

Beantwoording schriftelijke
vragen CDA over
bouwlocaties

Het college stemt in met de beantwoording van
de schriftelijke vragen gesteld door de
CDA-fractie over bouwlocaties.
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8

H.J. van Wiggen

Actualisatie meerjaren
onderhoudsplan
gemeentelijke gebouwen
2021-2030

Het college neemt kennis van het meerjaren
onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
2021-2030. De structurele financiële
consequenties (€ 7.832) te betrekken bij de
brede integrale afweging in het najaar en
investeringen uit het investeringsplan te
verwerken in de meerjaren begroting
2022-2025.

9*

H.J. van Wiggen

Herstelplan 2021-2024

Het college stemt in om het raadsvoorstel
Herstelplan 2021-2024 met bijlage aan te
bieden aan de gemeenteraad en het bijgaande
persbericht uit te brengen.

10*

H.J. van Wiggen

Jaarstukken 2020

Het college stemt in met de jaarstukken 2020
gemeente Montfoort en deze worden aan de
gemeenteraad aangeboden.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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