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:

18 mei 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

H.J. van Wiggen

Concept jaarstukken 2020
BSR

Het college stemt in met de brief de BSR te
berichten dat de gemeente Montfoort
akkoord gaat met de jaarstukken 2020 van
de BSR en informeert de raad over het
besluit door middel van een
raadsinformatiebrief.

2

I.A.M. ten Hagen

Contract overname
Anterieure overeenkomst

Het college verleent toestemming tot het
overnemen van het contract. Deze wordt
verleend onder de voorwaarde dat door de
koper uiterlijk 9 juni 2021 voor 17.00 uur een
correcte bankgarantie is verstrekt.

3*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Zienswijze
ontwerpbegroting 2022 en
geactualiseerde begroting
2021 VRU

Het college neemt kennis van de voorlopige
jaarstukken 2020, de ontwerpbegroting 2022
en de geactualiseerde begroting 2021 van de
VRU. De VRU wordt door middel van een
brief bericht dat het college akkoord gaat met
de jaarstukken 2020, de ontwerpbegroting
2022 en de geactualiseerde begroting 2021
van de VRU. De raad wordt door middel van
een raadsinformatiebrief op de hoogte
gesteld.

4

H.J. van Wiggen

Onderzoeken
mogelijkheid
gemeentegarantie
Montfoort S.V. ‘19

Het college gaat akkoord met het verder
onderzoeken van de mogelijkheid om
financieel garant te staan voor de verbouwing
van het clubgebouw van voetbalvereniging
Montfoort S.V.’19.

5*

Y. Koster Dreese

Informeren van de
gemeenteraad van
Montfoort over de
afwikkeling van de
terugvordering van dokter
Bosman

Het college gaat akkoord met het versturen
van de raadsinformatiebrief.
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I.A.M. ten Hage

18 mei 2021
Ontwerpbestemmingsplan
+ ontwerpbeschikking
Nieuwe Zandweg 11

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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Het college stemt in met:
1. ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe
Zandweg 11’ inclusief de ‘Nota van
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
Nieuwe Zandweg 11’;
2. de ontwerpbeschikking voor de bouw van
de pastoriewoning aan de Nieuwe
Zandweg 11 te Linschoten;
3. de coördinatieregeling als bedoeld in
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke
ordening toe te passen voor het
bestemmingsplan ‘Nieuwe Zandweg 11’
en de omgevingsvergunning voor de
bouw van de pastoriewoning aan de
Nieuwe Zandweg 11 te Linschoten;
4. het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe
Zandweg 11’ en de ontwerpbeschikking
voor de bouw van de pastoriewoning aan
de Nieuwe Zandweg 11 vanaf 26 mei
2021 voor zes weken ter inzage te
leggen voor zienswijze;
5. de raadsinformatiebrief

