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 C.L. Jonkers, wethouder
de heer J. Vlaar, wethouder
de heer W. van Wikselaar, wethouder
mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer M.H. van der Veer, secretaris

B&W vergaderdatum:

31 mei 2022

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C.L. Jonkers

Woningbouwplan HofdijkLindeboomseweg

Het college stelt het raadsvoorstel voor plan
Hofdijk-Lindeboomseweg vast.

2.

C.L. Jonkers

Intentie-overeenkomst
Hofdijk-Lindeboomseweg

Het college stemt ¡n met de inhoud van de
intentie-overeenkomst voor bouwplan HofdijkLindeboomseweg en mandateert wethouder
Jonkers om de intentieovereenkomst te
ondertekenen.

3.

W. van Wikselaar

Realiseren van openbare
laadpalen in de gemeente

Het college bied het raadsvoorstel Gewijzigde
Legesverordening Montfoort 2022 aan de raad
aan en neemt deel aan de inkoop
oplaadinfrastructuur MRA-Elektrisch.
Het college verleent volmacht voor het
ondertekenen van de schriftelijke bevestiging
van de samenwerking met MRA-E aan
wethouder Van Wikselaar.
Het college stelt de beleidsregels oplaadpunten
voor elektrische autos in de openbare ruimte
van gemeente Montfoort vast.

4.

W. van Wikselaar

MPG jaarrekening 2022

Het college stelt de raad voor om
de geactualiseerde grondexploitatie
Voorvliet zoals verwoord in het Meerjarig
Perspectief Grondbedrijfsfunctie (MPG) van
31 maart 2022, vast te stellen;
het in het MPG geprognotiseerde resultaat
in de jaarrekening 2021 op te nemen en
de geheimhouding over de inhoud van de
grondexploitatie, alsmede het MPG
conform artikel 25, derde lid, van de
Gemeentewet, alsmede het bepaalde in
artikel 10, tweede lid, sub b, van de Wet
openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

5.

W. van Wikselaar

Jaarstukken 2021

Het college biedt de jaarstukken 2021 van de
gemeente Montfoort ter vaststelling aan bij de
gemeenteraad.

6.

W. van Wikselaar

Voorjaarsrapportage 2022

Het college stelt de raad voor om het krediet

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit
‘QR-fit en de beleefroute’ van € 36.150,beschikbaar te stellen en de
Voorjaarsrapportage 2022 en de daarin als
bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te
stellen.

