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:

6 juli 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

Y. Koster-Dreese

Beantwoording vragen
CDA inzake
Administratief proces
Wmoabonnementsregeling

Het college stemt in met de beantwoording
van de schriftelijke vragen op grond van
artikel 5.32 inzake Administratief proces
Wmo-abonnementsregeling dd. 8 juni 2021,
gesteld door de CDA-fractie. De
beantwoording wordt aan de gemeenteraad
aangeboden.

2*

I.A.M. ten Hagen

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
IJsselveld 1E,
Montfoort

Het college stemt in met het ontwerp
omgevingsvergunning en de
raadsinformatiebrief voor een nieuwe
bedrijfsloods aan IJsselveld 1E te
Montfoort. De ontwerpbeschikking inclusief
bijbehorende stukken worden vanaf
14 juli 2021 voor zes weken ter inzage
gelegd voor zienswijzen.

3*

I.A.M. ten Hagen

Regionaal programma
wonen en werken en
zienswijze ontwerp
omgevingsverordening

Het college sluit aan bij de zienswijze van de
U16 gemeenten (U-10) op de ontwerp
omgevingsverordening.
Het college besluit om af te zien van een
individuele zienswijze op de ontwerp
omgevingsverordening en het regionaal
programma Wonen en Werken ter
kennisgeving aan te nemen.
De provincie en de raad worden over het
standpunt van de gemeente Montfoort door
middel van een brief geïnformeerd.

4

I.A.M. ten Hagen

Uitgebreide Wabo
procedure Strick van
Linschoten 90

Het college stemt in om medewerking te
verlenen aan de realisatie van de uitbouw
aan de voorzijde van de bestaande woning
door middel van een uitgebreide afwijking
van het bestemmingsplan via Wabo
(art. 2.12 lid 1, onder a sub 3 Wabo).
De gemeenteraad geen verklaring van geen
bedenkingen te vragen nu het project voldoet
aan de algemene verklaring van geen
bedenkingen (Besluit Raad nr. 489, d.d.
28 juni 2010).

Pagina 1 van 2

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:
5

6 juli 2021

P.J. van Hartskamp–
de Jong

Geschillencommissie

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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Het college stelt de “Regeling
Geschillencommissie" vast en besluit tot
deelname aan de regionale
geschillencommissie Montfoort, Lopik,
Woerden en Oudewater. De volgende
personen worden benoemd tot lid van de
regionale geschillencommissie:
- de heer B.H. Abbing (voorzitter)
- de heer A.P. Duurkoop (lid)
- de heer F.H. van der Kwast (lid)

