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:

26 januari 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

Y.Koster-Dreese

Kadernota 2022
GGD regio Utrecht

Het college dient geen zienswijze in tegen de
kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht en
stemt in met de raadsinformatiebrief.

2

I.A.M. ten Hagen

Overeenkomst
Eendenkooienpad
2021 - 2027

Het college stemt in met de ‘overeenkomst
voor beheer van Klompenpaden in de
gemeente Montfoort’, zogenaamd het
‘Eendenkooienpad’.

3*

I.A.M. ten Hagen

Voorontwerpbestemmings
plan + anterieure
overeenkomst
Nieuwe Zandweg 11 te
Linschoten

Het college besluit:
1. In te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Zandweg 11’
en bijbehorende stukken;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan
‘Nieuwe Zandweg 11’ vanaf 3 februari
2021 voor zes weken ter inzage te
leggen voor inspraak;
3.
In te stemmen met de bijgevoegde
anterieure overeenkomst voor
grondexploitatie ‘Nieuwe Zandweg 7-9
te Linschoten’;
4. In te stemmen met de
raadsinformatiebrief.

4*

Y.Koster-Dreese

Aangepaste planning
actualiseren integrale
nota sociaal domein

Het college gaat akkoord met in de
raadsinformatiebrief beschreven aangepaste
planning voor actualisatie van de integrale
nota sociaal domein.

5

mr. P.J. van
Hartskamp-de Jong

Documentair
Informatiebeleid
2021-2023

Het college stelt het Documentair
Informatiebeleid 2021-2023 vast.
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I.A.M. ten Hagen

Beantwoording
schriftelijke vragen Lokaal
Montfoort-fractie op grond
van artikel 5.32 over de
Urnenmuur Montfoort.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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Het college stemt in met de beantwoording
van de schriftelijke vragen op grond van
artikel 5.32 over de uitbreiding van de
Urnenmuur in Montfoort, d.d.10 januari 2021,
gesteld door de Lokaal Montfoort-fractie en
biedt de beantwoording via de Griffie aan de
gemeenteraad aan.

