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:

24 augustus 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

Y. Koster-Dreese

Woonwagenbeleid 2021

Het college stelt het woonwagenbeleid 2021
gemeente Montfoort vast waaronder het
realiseren van 12 nieuwe
woonwagenstandplaatsen binnen tien jaar.
Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de
gemeenteraad ter besluitvorming.

2*

I.A.M. ten Hagen

Vaststelling
bestemmingsplan
Waardsedijk 3, 3A en 3B

Het college stemt in met het raadsvoorstel om
het bestemmingsplan “Waardsedijk3, 3A en 3B”
gewijzigd vast te stellen.

3*

I.A.M. ten Hagen

Kredietaanvraag parkeren
oost

Het college stemt in om de gemeenteraad voor
te stellen een krediet van €150.000 beschikbaar
te stellen ten behoeve van de aanleg van 30
parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad
en hiervoor een uitname van €80.000 uit het
parkeerfonds te doen.

4*

Y.Koster-Dreese

Ontwikkelingen Samen
Veilig Midden Nederland

Het college informeert de raad over de
ontwikkelingen van Samen Veilig Midden
Nederland.

5*

H.J. van Wiggen

Erfgoednota gemeente
Montfoort

Het college gaat akkoord met de Erfgoednota
2021 Montfoort en biedt het raadsvoorstel
Erfgoednota 2021 Montfoort aan voor
vaststelling aan de raad.

6

Y.Koster-Dreese

Vroegsignalering
schuldhulpverlening

Het college stemt in om aan te sluiten bij het
landelijk convenant vroegsignalering. Als
vervolg daarop
vroegsignaleringsovereenkomsten af te sluiten
met lokaal werkende
woningbouwcorporaties en ook als gemeente
zelf aansluiten.
Het college kiest voor het signaalsysteem RIS
voor de ontvangst van maandelijkse meldingen
betalingsachterstanden. Vanaf de
(meerjaren)begroting 2023 worden structureel
middelen voor vroegsignalering opgenomen in
de begroting.
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7*

I.A.M. ten Hagen

Raadsinformatiebrief
reactie op brief over
IJsselvreugd van 8 juli
2021

Het college stemt in met de reactie naar de
gemeenteraad n.a.v. de brief van de
initiatiefnemers IJsselvreugd

8*

I.A.M. ten Hagen

Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en
Bouwverordening Montfoort
2021

Het college stelt de Verordening op de
gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
2021 vast. De bevoegdheid voor het benoemen
van de leden van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit Montfoort aan het college te delegeren
en de Bouwverordening Montfoort 2021 vast te
stellen én gelijktijdig de Bouwverordening
Montfoort 2012 in te trekken.

9*

I.A.M. ten Hagen

Nieuwe Zandweg 11

Het college stemt in met het raadsvoorstel om
het bestemmingsplan “Nieuwe Zandweg 11”
ongewijzigd vast te stellen. De
omgevingsvergunning voor de bouw van de
pastoriewoning aan de Nieuwe Zandweg 11 te
Linschoten te verlenen onder voorbehoud van
het vaststellen van het bestemmingsplan
“Nieuwe Zandweg 11” door de gemeenteraad.

10

Burgemeester P.J.
van Hartskamp-de
Jong

Beslissing op bezwaar
inzake bezwaarschriften

Het college gaat akkoord met het bezwaar van
de curator.

11*

I.A.M. ten Hagen

Laadvisie en laadpalenplan

Het college stemt in met de laadvisie en deze
ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Het
bijbehorende concept locatieplan laadpalen
2021 wordt ter informatie aangeboden aan de
raad.
Het college stemt in met het nemen van een
verzamelverkeersbesluit op basis van de
locatiekaart laadpalen 2021 - 2030 voor
laadpalen buiten de binnenstad van Montfoort
op het grondgebied van de gemeente.
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12*

Y.Koster-Dreese

Toets- en afwegingskader
grootschalig opwekken van
duurzame elektriciteit

Conform advies.
Het college stelt de inspraaknota op het Toetsen afwegingskader voor het grootschalig
opwekken van duurzame elektriciteit vast en
biedt het raadsvoorstel aan de raad aan.

13*

Y.Koster-Dreese

Regionale Energie
Strategie (RES 1.0)

Conform advies.
Het college biedt het raadsvoorstel Regionale
Energie Strategie (RES 1.0) ter besluitvorming
aan de raad.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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