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Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

I.A.M. ten Hagen

Prioritering
uitbreidingslocaties
woningbouw

Het college stemt in met het raadsvoorstel over
de prioritering van de uitbreidingslocaties voor
woningbouw.

2

Y.Koster-Dreese

Cliëntervarings
onderzoeken Wmo en
Jeugd en gezin

Het college gaat ermee akkoord om de
cliëntervaringsonderzoeken uit te breiden met
interviews en de vragenlijsten aan te passen.

3*

I.A.M. ten Hagen

Beëindiging
overeenkomsten Stichting
Begraafplaatsen

Het college besluit om geen nieuwe
overeenkomst aan te gaan met Stichting
Begraafplaatsen over de uitvoering van het
onderhoud van onze begraafplaatsen.
Het vrijvallende budget wordt vanaf 2022
betrokken bij het beheerplan begraven. De raad
wordt door middel van een raadsinformatiebrief
geïnformeerd.

4*

I.A.M. ten Hagen

Actualiseren
woningbouwopgave

Het college stemt in met het raadsvoorstel over
het actualiseren van de woningbouwopgave.

5*

Y. Koster-Dreese /
H. van Wiggen

Halfjaarrapportage 2021
buurtsportcoaches

Het college neemt de halfjaarrapportage 2021
voor kennisgeving aan. De raad wordt door
middel van raadsinformatiebrief geïnformeerd.

6*

Y.Koster-Dreese

Gemeentelijke
VerduurzamingsRegeling
(GVR)

Het raadsvoorstel de Gemeentelijke
VerduurzamingsRegeling (GVR) wordt ter
besluitvorming aangeboden aan de
gemeenteraad.

7*

H.J. van Wiggen

Najaarsrapportage 2021

Het college stemt in met de Najaarsrapportage
2021. De raad wordt voorgesteld de
Najaarsrapportage 2021 en de daarin
opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

8*

I.A.M. ten Hagen

Ontwerp bestemmingsplan
+ anterieure overeenkomst
Cattenbroekerdijk 34 te
Linschoten.

Het college stelt het ‘Verslag inspraak en
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’ vast. Het
college stemt in met het ontwerp
bestemmingsplan ‘Cattenbroekerdijk 34 te
Linschoten’ en bijbehorende stukken en met de
anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling
aan de Cattenbroekerdijk 34.
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Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor zes
weken ter inzage gelegd voor de
zienswijzeprocedure en de gemeenteraad
wordt geïnformeerd door middel van een
raadsinformatiebrief.

9*

Y.Koster-Dreese

Regionaal
onderzoeksproces U10
Asiel en huisvesting
statushouders

Het college stemt in met de gezamenlijke
verkenning van U16- en Utrechtse
Foodvalley-gemeenten voor een betere en
aanvullende opvang van asielzoekers,
huisvesting van statushouders en het
verkennen van kleinschaligheid flexibele
opvang. Het college stemt in met het zoeken
naar creatieve en innovatieve oplossingen
voor de huisvesting van statushouders en
andere woningzoekenden. Op korte termijn
opvang asielzoekers nabij de bestaande
asielopvang in gemeente Utrechtse
Heuvelrug in combinatie met compensatie in
taakstelling statushouders. Het college stemt
in met een reactie aan de U10 waarin het
Montfoortse standpunt wordt toegelicht. De
raad wordt door middel van een
raadsinformatiebrief geïnformeerd.

10*

H.J. van Wiggen

concept basisbegroting
staand beleid 2022

Het college stemt in met de Concept
basisbegroting staand beleid 2022 en de
meerjarenraming 2023 t/m 2025 en biedt
deze ter vaststelling aan de gemeenteraad
aan .
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