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:

23 februari 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

I.A.M. Ten Hagen

Ontwerpbestemmingsplan
Landgoed Liefhoven ter
inzage

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Liefhoven’
inclusief de ‘Nota van Inspraak
voorontwerpbestemmingsplan
Liefhoven’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed
Liefhoven’ voor zes weken ter inzage te
leggen vanaf 3 maart 2021.
3. De gemeenteraad te informeren met een
raadsinformatiebrief.

2

H.J. van Wiggen

De waarderingskamer
stemt in met de WOZ
waarden en verzending
OZB-aanslagen

Het college neemt kennis van de brief van de
waarderingskamer.

3*

H.J. van Wiggen

Managementletter
Interimcontrole 2020

Het college neemt kennis van de
Management Letter 2020, stemt in met de
inhoud van de raadsinformatiebrief over de
uitkomst van de Management Letter 2020 en
besluit de brief te verzenden naar de
gemeenteraadsleden.
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4

H.J. van Wiggen

Vervangen van het
ventilatiesysteem in de
grote zaal van de Vaart

Het college besluit:
1. In te stemmen met een krediet van
€ 5.548,46 inclusief btw (50%) voor het
vervangen van het ventilatiesysteem in
de grote zaal van De Vaart en te dekken
uit de onderhoudspost in de exploitatie
van het zalencentrum De Vaart.
2. In te stemmen dat SBML 50%
(€ 5.548,46) inclusief btw van de kosten
voor haar rekening neemt.
3. In te stemmen dat na realisatie van het
ventilatiesysteem, de grote zaal in De
Vaart weer gebruikt kan worden voor
maximaal 70 personen.
4. In te stemmen om ook na COVID-19
maximaal 70 personen toe te laten in de
grote zaal van de Vaart en daarmee af te
wijken van de gebruikersmelding.

5

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Beleidsregel toepassing
wet Bibob 2020 gemeente
Montfoort

Het college stelt de beleidsregel toepassing
Bibob beleid 2021 gemeente Montfoort vast.

6*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Beantwoording
schriftelijke vragen VVDfractie op grond van
artikel 5.32 over de
voorbereiding van de
Tweede
Kamerverkiezingen

Het college stemt in met de beantwoording
van de schriftelijke vragen door middel van
een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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