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Mevrouw Y. Koster-Dreese, wethouder
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Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1

Y.Koster-Dreese

Samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling
Montfoort

Het college gaat een
Samenwerkingsovereenkomst
buurtbemiddeling Montfoort tussen de
gemeente, SWOM, GroenWest en politie
Midden-Nederland, basisteam De Copen aan.
De burgemeester machtigt afdelingsmanager
J.C. Teeuwen om de
samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling
namens de gemeente te ondertekenen.

2*

H.J. van Wiggen

Kaderstellende notitie
beleid
buitensportaccommodaties

De raad wordt door middel van een
raadsinformatiebrief geïnformeerd over de
kaderstellende notitie beleid
buitensportaccommodaties

3

Y.Koster-Dreese

Mandaatbesluit
woonruimteverdeling
WoonzorgNederland

Het college stelt het mandaatbesluit
Woonruimteverdeling gemeente Montfoort 2022
WoonzorgNederland vast. WoonzorgNederland
wordt geïnformeerd door middel van een brief.

4*

I.A.M. ten Hagen

Adviesrecht onder de
Omgevingswet

Het college biedt de raad het voorstel aan voor
het aanwijzen van gevallen waarop het
Adviesrecht van toepassing wordt onder de
Omgevingswet

5

H.J. van Wiggen

Algemeen
Accountantsprotocol Wmo
en Jeugdwet 2021

Het college besluit:
1. Het algemeen accountantsprotocol financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet
2021 te hanteren.
2. Het ontwikkelde format voor meerkosten te
hanteren voor de verantwoording 2021.
3. Het beoordelingskader voor
meerkostenvergoeding 2021 als gevolg van
Corona vast te stellen.
4. Het afwegingskader alternatieve vormen van
geleverde zorg 2021 vast te stellen.
5. De omschreven omzetgrens in te stellen voor
het aanleveren van een controleverklaring door
de zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in
boekjaar 2021.
6. Een brief over het protocol te sturen aan de
zorgaanbieders.
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6

Y.Koster-Dreese

Huishoudelijke Hulp
Toeslag HHT

Het college gaat akkoord met het stoppen van
de regeling Huishoudelijke Hulp Toeslag HHT.
Het budget HHT word toegevoegd aan het
Budget HH.

7

I.A.M. ten Hagen

Uitgaande brief U10 n.a.v.
raadsbesluit Integraal
Ruimtelijk Perspectief (IRP)
en aangenomen motie
automobiliteit

Het college gaat akkoord met verzending van
de brief aan de U10 over de besluitvorming van
de raad m.b.t. het IRP.

8*

I.A.M. ten Hagen

Delegatiebesluit
Omgevingswet

Het college biedt de raad het voorstel
delegatiebesluit Omgevingswet aan om vast te
stellen.

9

Y. Koster-Dreese

Aannemingsovereenkomst
D&B Scholencomplex
Hofland te Montfoort

Het college neemt kennis van het doorlopen
aanbestedingstraject en de uitkomst daarvan.
Het college besluit tot het aangaan van een
aanneemovereenkomst met Pellikaan
Bouwbedrijf BV, zulks overeenkomstig het
concept aanneemovereenkomst en
bijbehorende offerte. Wethouder Y-KosterDreese wordt volmacht verleend om de
aanneemovereenkomst te ondertekenen en
krijgt mandaat om een besluit te nemen op
eventuele ondergeschikte wijzigingen.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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