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:

26 oktober 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1

I.A.M. ten Hagen

Anterieure overeenkomst
Tabakshof

Het college stemt in met de inhoud van de
anterieure overeenkomst ‘Tabakshof 1-3 te
Montfoort’ en besluit tot het aangaan van
deze overeenkomst. De burgemeester
verleent volmacht aan wethouder I.A.M. ten
Hagen voor de ondertekening van de
anterieure overeenkomst ‘Tabakshof 1-3 te
Montfoort’.

2

Y. Koster-Deese

Woningtoewijzing
Antoniushof Montfoort

Het college stelt de beleidsregel
Woningtoewijzing Antoniushof Montfoort
vast.

3*

Y.Koster-Dreese

Intrekken Verordening
VROM Starterslening
gemeente Montfoort 2010
en inzet middelen SVn

Akkoord met het intrekken van de
verordening en toevoegen van de
vrijvallende middelen aan de algemene
reserve.

4*

Y.Koster-Dreese

Doelgroepenvervoer en
aanvullend openbaar
vervoer 2024 en verder

Het college gaat akkoord met de
raadsinformatiebrief. Deze wordt ter
kennisname aan de raad aangeboden.

5*

Y.Koster-Dreese

RIB Uitstel
Duurzaamheidsvisie

Het college gaat akkoord met de
raadsinformatiebrief. Deze wordt ter
kennisname aan de raad aangeboden

6*

Y.Koster-Dreese

Schriftelijke vragen 202124 SGP inzake RIB
‘Gegevens en
uitgangspunten locatie
Scholencomplex’

Het college stemt in met de beantwoording
van de schriftelijke vragen.
Deze wordt ter kennisname aan de raad
aangeboden.

7*

H.J. van Wiggen

Uitwerking beleidsnotitie
inzake exploitatie,
onderhoud en beheer
gemeentelijk vastgoed

Het college besluit om de gemeenteraad te
informeren via de raadsinformatiebrief.
De verenigingen, beheerstichtingen en
overige gebruikers worden per mail
geïnformeerd over de voortgang van de
uitwerking van de Beleidsnotitie inzake
exploitatie, onderhoud en beheer
gemeentelijk vastgoed.
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8*

H.J. van Wiggen

26 oktober 2021
Begroting 2022 en
meerjarenraming 2023 tm
2025 (aangepaste
besluitvorming)

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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Het college stemt in met de concept
basisbegroting staand beleid 2022 en de
meerjarenraming 2023 t/m 2025. Deze
wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden.
Het college stemt in met een aangepaste
versie van het raadsvoorstel en -besluit,
waar in het addendum een nadere
toelichting is gegeven op de voorgestelde
aanpassingen.

