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:

13 juli 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

I.A.M. ten Hagen

Terinzagelegging
Omgevingsvisie

Het college stemt in met de Ontwerp
Omgevingsvisie. De Ontwerp
Omgevingsvisie conform afdeling 3.4 van de
Awb ligt vanaf 11 augustus 2021 6 weken ter
inzage. De gemeenteraad wordt door middel
van een raadsinformatiebrief op de hoogte
gesteld van de terinzagelegging. Wethouder
Ten Hagen wordt gemandateerd tot het doen
van ondergeschikte aanpassingen in de
Ontwerp Omgevingsvisie voor deze ter
inzage ligt.

2

H.J. van Wiggen / Y.
Koster

Achtervang
overeenkomst WSW –
gemeente

Het college stemt in met het aangaan van
een nieuwe achtervangovereenkomst met
ingang van 1 augustus 2021. Kennis te
nemen van de aankondiging van WSW dat er
enkele wijzigingen in bestaande
achtervangovereenkomsten worden
voorbereid. Deze worden later dit jaar ter
besluitvorming aan het college voorgelegd.

3*

Y. Koster-Dreese

Zienswijze
voorgenomen fusie
woningcorporatie
GroenWest met
woningcorporatie
Provides

Het college stemt in met de zienswijze op de
voorgenomen fusie van GroenWest en
informeert de raad over de voorgenomen
fusie.

4

H.J. van Wiggen

Brief aan SBSR

Het college gaat akkoord om de brief
inclusief bijlagen te versturen aan SBSR.

5

Y. Koster/H. van
Wiggen

Steunpakket sociaal
en mentaal welzijn en
leefstijl - inzet
budgetten kaderbrief
sociaal domein 2021

Het college besluit tot het versterken van de
basis hulpverlening van het jeugdteam en de
PHO GGZ en jeugd, jeugd en jongerenwerk
extra in te zetten voor 2021, het verminderen
van eenzaamheid onder ouderen en
kwetsbaren en statushouders door middel
van huisbezoekproject in 2021 en in te
stemmen met het richtinggevend financieel
overzicht en overige specifieke interventies
en onvoorzien.
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6*

Y. Koster-Dreese

Evaluatie integraal
beleidsplan sociaal
domein 2017 en
verder

Het college stelt de evaluatie van het
integraal beleidsplan sociaal domein 2017
vast en neemt kennis van de te nemen
SWOT analyse, van de brief van de
Adviesraad Sociaal domein inzake de
evaluatie en informeert de raad over de
evaluatie door middel van een
raadsinformatiebrief.

7

H.J. van Wiggen

1e wijziging
Legesverordening
2021 en Tarieventabel
behorende bij
Legesverordening
2021

Het college stelt de 1e Wijziging van de
Legesverordening 2021 inclusief de
Tarieventabel behorend bij de
Legesverordening 2021 vast.

8*

Y. Koster-Dreese

Ontwerpbestemmings
plan + inspraaknota
Scholencomplex
Montfoort

Het college stemt in met het
ontwerpbestemmingsplan ‘Scholencomplex
Montfoort’ en bijbehorende stukken en stemt
in met de raadsinformatiebrief. Het college
stelt de Nota van Inspraak van
voorontwerpbestemmingsplan
‘Scholencomplex Montfoort’ vast. Het
ontwerpbestemmingsplan ‘Scholencomplex
Montfoort’ inclusief bijlagen en Nota van
Inspraak wordt vanaf 30 augustus tot en met
10 oktober 2021 ter inzage gelegd voor
zienswijzen.

9*

I.A.M. ten Hagen

RIB
Voortgangsrapportage
Omgevingswet

Het college stemt in met de
raadsinformatiebrief en 2e
voortgangsrapportage ‘Implementatie
Omgevingswet Montfoort’.

10

Y. Koster-Dreese

subsidieaanvraag
MDT

Het college stemt in met de
subsidieaanvraag MDT. De bijdrage wordt
budgettair neutraal verwerkt (via najaarsnota)
in de gemeentebegroting 2021.

11*

Y.Koster-Dreese

RIB Jaarstukken 2020
en Q1 2021 Ferm
Werk

Het college stemt in dat de raad op de
hoogte gesteld wordt van de jaarstukken
2020, de Rapportage 1e kwartaal 2021 Ferm
Werk en de Kwartaal in Zicht Q4 2020 en Q1
2021 Ferm Werk.
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12*

Y.Koster-Dreese

Afhandeling
Bezwaar/Petitie
Scholencomplex

Het college stemt in om de raad te
informeren door middel van een brief over
hoe het college gehandeld heeft over de
ontvangst bezwaar/petitie scholencomplex.

13*

Y. Koster-Dreese

RIB locatie
scholencomplex

Het college stemt in om de raad te
informeren door middel van een brief over de
locatie van het scholencomplex.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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