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:

22 juni 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

KPI 2020 Archief en
informatiebeheer
Gemeente Montfoort

Het college besluit de KPI rapportage RHC
2020 gemeente Montfoort voor kennisgeving
aan te nemen en stemt in met het
verbeterplan m.b.t. de KPI-rapportage voor
de gemeente Montfoort. Via brieven de
gemeenteraad, het Regionaal Historisch
Centrum en Gedeputeerde Staten op de
hoogte te stellen van de KPI rapportage en
het verbeterplan.

2*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Overlast jongeren bij de
Vaart in Linschoten

Het college stemt in met de beantwoording
van de schriftelijke vragen op grond van
artikel 5.32 over overlast jongeren in
Linschoten d.d. 9 juni 2021, gesteld door
raadslid M. Andriessen namens VVD-fractie
en biedt de beantwoording via de griffie aan
de gemeenteraad aan.

3*

H.J. van Wiggen

Raadsinformatiebrief
meicirculaire 2021

Het college besluit kennis te nemen van de
financiële gevolgen van de meicirculaire
2021 van het gemeentefonds en de
financiële gevolgen te betrekken bij de
Najaarsrapportage 2021 en de
programmabegroting 2022. De raad wordt
geïnformeerd door een informatiebrief over
de gevolgen van deze circulaire en actuele
stand van het financieel perspectief.

4*

Y. Koster-Dreese

Toets- en afwegingskader
voor het grootschalig
opwekken van duurzame
elektriciteit

Het college besluit het toets- en
afwegingskader voor het grootschalig
opwekken van duurzame elektriciteit tot 20
juli 2021 ter inzage te leggen en biedt een
raadsinformatiebrief aan met tekst en uitleg.

5

H.J. van Wiggen

Specifieke uitkering
zwem- en ijsbaden 2020

Het college besluit de van de rijksoverheid te
verwachten financiële uitkering uit de ‘SPUK
regeling zwem- en ijsbaden’ door te sluizen
naar de Stichting Zwembad Montfoort.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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