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:

29 maart 2022

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

Y.Koster-Dreese

Gezondheidscijfers, naar
aanleiding van
inspreekbijdrage 21-022022.

Het college neemt kennis van de aanvullende
cijfers over de lokale gezondheid en informeert de
raad door middel van een raadsinformatiebrief.

2.

Y.Koster-Dreese

Bekostiging
onderwijshuisvesting
JeugdzorgPlus
Valkenheide Maarsbergen

Het college besluit tot een eenmalige bijdrage van
€ 7.604 voor de ‘aanpassingen op geslotenheid’
voor de JeugdzorgPlus locatie op het terrein
Valkenheide in Maarsbergen.

3.*

H.J. van Wiggen

Omzet 2021 van de
horecaondernemers van de
3 gemeentelijke panden

Het college stelt de (verlaagde) huur voor 2021
vast voor café-restaurant De Gouden Leeuw B.V.
voor het Kasteel en Commanderije en Het Oude
Stadhuis Vof voor het Oude Stadhuis aan de
hand van de omzetcijfers 2021.
Deze omzet wordt gemeld in de voorjaarsnota in
plaats van een raadsinformatiebrief.

4.*

I.A.M. ten Hagen

Vaststelling
bestemmingsplan
M.A. Reinaldaweg 73 in
Linschoten

Het college stelt de raad voor om:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen
d.d. 29 maart 2022 en de daarin opgenomen
“Staat van wijzigingen”;
2. Het bestemmingsplan “M.A. Reinaldaweg 73”
(NL.IMRO.0335.BPMAReinaldaweg73-VG01)
gewijzigd vast te stellen;
3. De bijgevoegde anterieure overeenkomst voor
M.A. Reinaldaweg 73 aan te gaan;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

5.*

P. J. van
Hartskamp-de Jong

Verbouwing gemeentewerf

De raad wordt voorgesteld om een krediet van
€ 259.263 beschikbaar te stellen voor de
verbouwing van de gemeentewerf en een krediet
van € 77.050 beschikbaar te stellen voor het
KCA-depot.

6.*

H.J. van Wiggen

Gemeentegarantie
Montfoort S.V. ‘19

Het college besluit tot het borgstellen ten
behoeve van de NWB voor een bedrag van
€400.000 conform de uitgaande brief, op basis
van de aangeleverde businesscase en
aanvullende stukken.
Het college besluit de raad te informeren door
middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief, en
te reageren op de ingediende wensen en
bedenkingen.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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