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Gemeente Montfoort sluit 2021 positief af
De gemeente Montfoort heeft 2021
afgesloten met een financieel voordeel
van e 185.000.
Het positieve jaarresultaat is het
gevolg van het financieel herstelplan
en hogere ontvangsten van het Rijk.
Bij de najaarsnota 2021 rekende de
gemeente nog op een positief
begrotingsresultaat van e 20.000.

In reactie op de financiële tegenwind en
het provinciaal toezicht is maximaal
gestuurd op beheersing van de kosten.
Samen met extra ontvangen middelen
van het Rijk sluit de jaarrekening
uiteindelijk af met een positief resultaat
van e 185.000.
Dit bedrag komt ten gunste van de
algemene reserve.

Rookmelders in huis vanaf
1 juli verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijke
verplicht dat er op elke verdieping van
een huis een rookmelder hangt.
Het doel hiervan is om het aantal doden
bij woningbranden te verminderen.

kun je eerder de brandweer bellen en is
de kans op het beperken van de schade
groter. Met het ophangen van rookmelders
kun je veel ellende voorkomen.”

Als jij slaapt, slaapt je neus ook

Weten hoeveel rookmelders u in huis
nodig hebt en waar ze moeten hangen?
Check dan snel rookmelders.nl Binnen
een paar minuten weet u dan precies
hoeveel u er nodig heeft in uw thuissituatie.
Koop ze online op brandwondenstichting.
nl, in een bouwmarkt of elektronicawinkel
en plak ze eenvoudig op met dubbelzijdige
tape of een magnetische montageset.
Zo zorgt u voor uw veiligheid èn die van
uw huisgenoten.

Directeur Brandweerrepressie bij de
Veiligheidsregio Utrecht Carolien
Angevaren is blij dat de rookmelderplicht
ingaat: “De meeste slachtoffers vallen
door het inademen van rook. Nog steeds
zijn er mensen die denken dat ze wel
wakker worden van rook. Maar als jij
slaapt, slaapt je neus ook.
Een rookmelder detecteert rook en
waarschuwt je heel snel. Zo heb je meer
tijd om veilig buiten te komen bij brand,

Doe de check

Het college is tevreden met het positieve
resultaat over 2021.
De financiële situatie blijft echter
zorgelijk. Prijsstijgingen, toenemende
kosten (energie en bouwkosten) en de
situatie in Oekraïne zorgen voor een
onzekere financiële toekomst.

Behandeling jaarrekening

De bespreking van de jaarrekening 2021
staat gepland voor 22 juni a.s. in de
openbare commissievergadering.
De openbare raadsvergadering voor
vaststelling van de jaarrekening is op
4 juli a.s.
De jaarstukken en een schematische
weergave staan op www.montfoort.nl.

Afvalkalender juni 2022
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen
biedt de online kalender ook een handige functie om te zoeken op producten en
hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact op met Cyclus (0182 547500 of info@cyclusnv.nl).
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruit-,
tuinafval en
etensresten

Plastic, metaal
en
drankenkartons

Snoeiafval

Verbouwing inzamelplaats
klein chemisch afval
Op 14 juni start op de gemeentewerf
op IJsselveld de verbouwing van de
inzamelplaats voor klein chemisch
afval (KCA).
De KCA inzamelplaats wordt helemaal
vernieuwd; het wordt groter en overdekt.
De plek blijft hetzelfde.

Inzameling tijdelijk aan de achterzijde
Tijdens de verbouwing kunt u uw klein
chemisch afval inleveren aan de achterzijde van de gemeentewerf.
Als alles volgens plan gaat, is de nieuwe
KCA inzamelplaats eind juli klaar.
Met een nieuwe frisse uitstraling en
aangepast aan de eisen van deze tijd.

Openbare bekendmakingen
De gemeente neemt veel beslissingen. Deze beslissingen moet de gemeente publiceren.
Bekendmakingen van de gemeente zoals bouwvergunningen, verordeningen,
beleidsregels, verkeersregels, bestemmingsplannen enzovoort vindt u op www.overheid.nl
en www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich via www.overheid.nl ook gratis abonneren op de attenderingsservice en op de
hoogte blijven via berichten over uw buurt.
Als service naar onze inwoners publiceert de gemeente Montfoort ook elke week het
gemeentenieuws en de openbare bekendmakingen op www.montfoort.nl/bekendmakingen.

Algemene informatie
HUIS VAN MONTFOORT
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
0348 476400
Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.00 uur
info@montfoort.nl
www.montfoort.nl

KLANTZAKEN

Maak een afspraak, 0348 476400
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
van 13.30 tot 17.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur
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OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

Bouwvergunningen, verordeningen,
beleidsregels, verkeersregels,
bestemmingsplannen enzovoort
vindt u op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich via www.overheid.nl
ook gratis abonneren op de
attenderingsservice en op de
hoogte blijven via berichten
over uw buurt.
Het gemeentenieuws en de
openbare bekendmakingen
vindt u ook op www.montfoort.nl/
bekendmakingen.

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, 0348 476443

CALAMITEITENLIJN

Voor gevaarlijke situaties in de
gemeente buiten kantoortijden
06 13610655

STORING

Straatverlichting, CityTec
088 1002731

POLITIE

Kasteelplein 5 (stadskantoor)
0900 8844 (lokaal tarief)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur
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GEMEENTEWERF

IJsselveld 18a, Montfoort
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
0182 547500

MILIEU

Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
088 0225000

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
Carrosserieweg 1, Woerden
0348 497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

ZORG EN WELZIJN
SWOM, Kasteelplein 5, Montfoort

0348 469109
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur
Inloopspreekuur Sociaal Team:
elke dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl
Inloopspreekuur formulierenbrigade
Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
SWOM DoeMeeHuis, Kasteelplein 7

Meldpunt discriminatie
030 2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

JEUGDHULP

Jeugdteam Montfoort
Kasteelplein 5, Montfoort
06 27056153
info@jeugdteammontfoort.nl
www.jeugdteammontfoort.nl

Adviesraad Sociaal
Domein Montfoort

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Jaarrekening 2021 in één overzicht
Reserves

Wij presenteren u onze jaarrekening 2021 in één
overzicht. De jaarrekening geeft u overzicht in de
inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Hoe worden onze risico’s afgedekt?

1,09
miljoen

Het college van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Montfoort

2,51
miljoen

Inkomsten

Beschikbare
weerstandscapaciteit

Risico

Waar komt het geld vandaan?

Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

€ €
€

€

miljoen

Belastingen (o.a. OZB)

€ 5,5

Heffingen en leges

€ 2,7

Huren en pachten

€ 0,7

Inzet reserves
+voorzieningen

€ 1,1

Overige inkomsten

€ 2,3

Provincie

€ 0,3

Ruimtelijke ontwikkeling

€ 2,0

18,1

miljoen
Het grootste deel krijgen
we van het Rijk

+

14,6

miljoen

=

32,7

miljoen
De totale inkomsten
voor 2021 zijn
€ 32.7 miljoen

De rest krijgen we uit
lokale heffingen en andere
inkomstenbronnen

Uitgaven
Waar wordt het geld aan besteed?

BESTUUR EN BURGERZAKEN

1,4

Onder andere bestuur, burgerzaken en vastgoedbeheer

miljoen

11,1

miljoen

11,1

miljoen

=
2

WONEN EN RUIMTE

miljoen

Afval en riolering
Vergunning verlening, milieu
Ruimtelijke ontwikkeling
Groen, water, begraven
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Toevoegen aan reserves

€ 2,5
€ 3,0
€ 2,0
€ 1,2
€ 1,6
€ 0,4
€ 0,4

INKOMEN JEUGD EN WMO

miljoen

Zorg en welzijn
Werk en inkomen

€ 7,5
€ 3,6

32,5

miljoen

+
+
+

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1,1

miljoen

ONDERWIJS SPORT CULTUUR

miljoen

Onderwijs
Sport
Kunst en cultuur
Toevoeging aan reserves

€ 0,8
€ 0,8
€ 0,7
€ 0,0

ORGANISATIE EN OVERIGE UITGAVEN
Onder andere huisvesting, salarissen,
facilitaire dienst en automatisering

Gemeente Montfoort sluit 2021 af met een financieel voordeel van 0,2 miljoen
Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve
U vindt de volledige jaarrekening 2021 op www.montfoort.nl
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2,3

miljoen

5,5

miljoen

