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:

2 november 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

H.J. van Wiggen

Belastingverordeningen
2022

Het college stemt in met het raadsvoorstel
belastingverordeningen 2022. Deze gaat ter
vaststelling naar de raad.

2*

Y.Koster-Dreese

Regionale Agenda Jeugd

Het college stemt in met het raadsvoorstel
Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 20222025. Deze gaat ter vaststelling naar de raad.

3

Y.Koster-Dreese

Mandaatbesluit
Woonruimteverdeling
GroenWest 2021

Het college stelt het mandaatbesluit
Woonruimteverdeling gemeente Montfoort 2021
vast.

4*

Y.Koster-Dreese

Bestemmingsplan en Nota
Beantwoording Zienswijzen
Scholencomplex Montfoort

Het college stemt in met de Nota
Beantwoording Zienswijzen
(ontwerp)bestemmingsplan Scholencomplex
Montfoort. Het college besluit het
bestemmingsplan Scholencomplex niet te
wijzigen. Wethouder Koster-Dreese wordt
gemachtigd voor redactionele aanpassingen
aan het bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken. Het bestemmingsplan
Scholencomplex Montfoort en de Nota
Beantwoording Zienswijzen wordt voor
vaststelling voorgelegd aan de raad door
middel van het raadsvoorstel en er wordt geen
exploitatieplan vastgesteld.

5*

I.A.M. ten Hagen

Ruimtelijke kaders voor de
hippische sector

Het college stemt in met de concept
kadernotitie ‘Ruimtelijke kaders voor de
hippische sector’ en met het raadsvoorstel om
deze kadernotitie vast te stellen.

6*

I.A.M. ten Hagen

Vaststellen Omgevingsvisie

Het college stelt:
de Nota beantwoording van zienswijzen
Ontwerp Omgevingsvisie Montfoort en de
Omgevingsvisie Montfoort (2021) ‘Vitale kernen
in een waardevol landschap’ als structuurvisie
vast conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) vast.
De Totaalvisie 2030 en Dorpsvisie Linschoten
wordt ingetrokken en de indieners van de
zienswijzen wordt de Nota beantwoording van
zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie Montfoort
toegestuurd.
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7*

I.A.M. ten Hagen

Willeskop 77 en 77c

Het college stelt de Nota van zienswijzen en het
bestemmingsplan “Willeskop 77 en 77c”
gewijzigd vast. Er wordt geen exploitatieplan
vastgesteld.

8*

Y.Koster-Dreese

Verordening tot 1ste
wijziging van de
Huisvestingsverordening
Regio Utrecht 2019 Gemeente Montfoort

Het college stelt de beleidsregels
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Montfoort, 1 januari 2022 vast,
conform bijgevoegd concept, waarbij gelijktijdig
de bij besluit van 16 april 2019 vastgestelde
beleidsregels Huisvestingsverordening Regio
Utrecht 2019- Gemeente Montfoort wordt
ingetrokken.
Het college neemt de evaluatie
woonruimteverdeling voor kennisgeving aan en
deze wordt ook ter kennisneming aangeboden
aan de raad.
Het college legt de 1ste wijziging van de
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019,
gemeente Montfoort, ter vaststelling voor aan
de gemeenteraad.

9*

I.A.M. ten Hagen

Reparatie 1e herziening
bestemmingsplan
Buitengebied 2012

Het college stemt in met het raadsvoorstel
Reparatie 1e herziening bestemmingsplan
Buitengebied 2012. Deze gaat ter vaststelling
naar de raad.

10*

I.A.M. ten Hagen

Projectplan en
voorbereidingskrediet Van
Damstraat

Het college stemt in met het projectplan en
raadsvoorstel ‘G. van Damstraat’. Deze gaat ter
vaststelling naar de raad.

11*

I.A.M. ten Hagen

besluitvorming Integraal
Ruimtelijk Perspectief (IRP)
2021

Het college stemt in met het raadsvoorstel IRP.
Deze gaat ter vaststelling naar de raad,
exclusief de paragrafen die betrekking hebben
op de Regionale EnergieStrategie (RES).

12*

I.A.M. ten Hagen

Herinrichting Hofstraat Om 't hof - Hofplein

Het college stelt de raad voor om een krediet
van €232.000 beschikbaar te stellen ten
behoeve van de herinrichting van de openbare
ruimte van de Hofstraat, Om ’t hof en Hofplein.
Het raadsvoorstel gaat er vaststelling naar de
raad.
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P.J. van Hartskampde Jong

3e serie wijzigingen
Algemene plaatselijke
verordening gemeente
Montfoort 201

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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Het college stemt in met de vaststelling van de
3° serie wijzigingen van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Montfoort
2018. 2. De 3° serie wijzigingen van de
Algemene plaatselijke verordening gemeente
Montfoort 2018 wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd ter vaststelling.

