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Verkeershinder op Kasteelplein en
Hofplein 11 t/m 13 mei
Er is verkeershinder op het Kasteelplein en Hofplein
van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 mei door
aanleg van glasvezelbekabeling.
De parkeerplaatsen op het Kasteelplein zijn door de
werkzaamheden niet bereikbaar. Parkeren op het

Hofplein is beperkt mogelijk. De toegang naar het
Hofplein is in die periode tijdelijk afgesloten. Al het
verkeer wordt omgeleid via de Vrouwenhuisstraat.
De gemeente probeert de overlast tot een minimum te
beperken

We hebben een vacature
voor een HR-consulent
Werkzaamheden, taken en rol

1. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, de coördinatoren
en strategisch adviseurs van diverse teams op het
brede terrein van de personeel- en organisatietaken
waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben.
2. Je zorgt dat het ziekteverzuimprotocol van de
gemeente goed wordt uitgevoerd en begeleidt
medewerkers gedurende de verzuimperiode.
Je ondersteunt de leidinggevenden bij hun rol als
casemanager (Wet Poortwachter) en bent het
aanspreekpunt voor de arbodienst.
3. Je coördineert de uitvoering van de RI&E, vervult de
rol van preventiemedewerker in de organisatie en bent
aanspreekpunt voor de OR op het gebied van arbo.
4. Af en toe voer je werving- en selectieprocedures, je
voert dan ook het arbeidsvoorwaardengesprek en
monitort een goed verzorgde introductie in de
organisatie van de nieuwe medewerker.
5. Samen met de collega’s van HR draag je jouw steentje
bij aan het algehele reilen en zeilen binnen het team
HR, zoals het regelmatig uitlezen van de HR mailbox
en de afhandeling daarvan.
6. Je draagt bij aan het up to date houden van alle lokale
personele regelingen die voortvloeien uit het
personeelsbeleid van de gemeente Montfoort.

Commissie Ruimte
9 mei 2022
Op maandag 9 mei vergadert de commissie Ruimte.
De commissievergadering begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in het Huis van Montfoort.
20:45 Raadsvoorstel
bestemmingsplan Willeskop 67/67A
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan ‘Willeskop 67/67A,
Montfoort’ gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
21.15 Raadsvoorstel
bestemmingsplan Willeskop C276 en 317
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. de ‘Nota beantwoording zienswijzen’, versie
maart 2022, vast te stellen;
2. het gewijzigde bestemmingsplan
‘Willeskop, percelen C276 en 316’ in Montfoort
met de planidentificatie NL.IMRO.0335.
BPWilleskop-VG01 en de bijbehorende
bestanden in digitale vorm, vast te stellen;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12
lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
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We zoeken …

Een gemotiveerde en enthousiaste collega met een goed
oog en oor voor de (interne) klant. Je hebt een afgeronde
relevante opleiding op HBO-niveau en kennis van de
gemeentelijke rechtspositie (CAO gemeenten).
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de
wet- en regelgeving op het vakgebied. Enkele jaren
ervaring als HR-consulent is een pre maar snelle groeiers
en bloeiers binnen het HR vakgebied nodigen wij ook van
harte uit om te solliciteren. Je bent oplossingsgericht en
flexibel. Je toont begrip en hebt mensenkennis maar je
hebt ook overtuigingskracht en je bent organisatiesensitief. Je vindt het belangrijk dat er een goede balans
is tussen het belang van de medewerker en dat van de
organisatie. Je hebt een vlotte pen en jouw brieven en
stukken zijn begrijpelijk en toegankelijk. Daarnaast ben je
een stevige sparringpartner voor de leidinggevenden en
een leuke en humorvolle collega voor het HR team.
Het gaat om een functie voor 18-20 uur per week met een
salaris in schaal 10 (Cao gemeenten) maximaal e 4.671,bruto per maand (bij een dienstverband van 36 uur),
exclusief een Individueel Keuze Budget van 17,05%.
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Energietoeslag
aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor een energietoeslag van e 800,De laatste maanden zijn de energieprijzen erg gestegen
en ze stijgen door. Daarom hebben alle gemeenten extra
geld ontvangen van de overheid. Dit geld is bedoeld om
inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen
van deze hoge energiekosten. Het gaat om een eenmalig
extra geldbedrag van e 800,-. Deze steun komt naast de
verlaging van de energiebelasting. Ferm Werk regelt dit
voor de gemeente Montfoort.

Hoe werkt het?

Wie op 31 maart 2022 recht had op een uitkering
Participatiewet, IOAW of IOAZ hoeft niets te doen.
De energietoeslag wordt automatisch uitbetaald en is
uiterlijk 30 april 2022 op uw bankrekening gestort.
Behoort u tot deze groep en heeft u na 30 april nog geen
energietoeslag ontvangen? Dan is het goed contact op te
nemen met Ferm Werk via 0348 497000 (op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur).

Aanvragen

Heeft u géén uitkering
Participatiewet, IOAW of IOAZ,
maar wel een laag inkomen?
Dan kunt u uw aanvraag online
doen. Scan de QR code om
rechtstreeks naar de
aanvraagpagina te gaan.
Of ga naar https://aanvragen.
fermwerk.nl/Snelbalie/Burger/
Default.aspx en log in met uw DigiD.
Zodra uw aanvraag is ontvangen, gaat Ferm Werk deze
beoordelen. De afhandeling van een aanvraag duurt
maximaal 8 weken.

Meer informatie
www.montfoort.nl

21.45 Raadsvoorstel vaststellen
bestemmingsplan Cattenbroekerdijk 44
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. In te stemmen met de zienswijzenota;
2. Het bestemmingsplan ‘Cattenbroekerdijk 44’
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
22.15 Vaststellen bestemmingsplan
‘M.A. Reinaldaweg 73’ in Linschoten
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen
d.d. 29 maart 2022 en de daarin opgenomen
‘Staat van wijzigingen’:
2. Het bestemmingsplan ‘MA. Reinaldaweg 73’
(NL.IMR0.0335.BPMAReinaldaweg73-vg01)
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
22.30 Raadsvoorstel Verbouwing en
verduurzaming gemeentewerf
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. Een krediet van e 259.263,- beschikbaar te stellen
voor de verbouwing van de gemeentewerf.
2. Een krediet van e 77.050,- beschikbaar te
stellen voor het KCA-depot.
3. Een krediet van e 67.992,- beschikbaar te stellen
voor een warmtepomp met de daarbij benodigde
voorzieningen om aardgasvrij te worden.

Commissie Financien
11 mei 2022
Op woensdag 11 mei vergadert de commissie Financien.
De commissievergadering begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in het Huis van Montfoort.
20.45 Raadsvoorstel Notitie
Rechtmatigheidsverantwoording 2022
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. De keuze voor de financiële rechtmatigheid
variant vast te stellen;
2. De controletoleranties vast te stellen op 1% van
de totale lasten voor fouten en 3% van de totale
lasten voor onzekerheden en daarbij aan te
sluiten bij de toleranties die gelden voor de
controle van de jaarrekening door de accountant.

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering bij de griffie aanmelden als
inspreker, e-mail griffie@montfoort.nl.
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u
het woord wilt voeren.
U krijgt na aanmelding nadere informatie over de wijze
van inspreken.

Algemene informatie
HUIS VAN MONTFOORT
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
0348 476400
Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.00 uur
info@montfoort.nl
www.montfoort.nl

KLANTZAKEN

Maak een afspraak, 0348 476400
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
van 13.30 tot 17.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur
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OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

Bouwvergunningen, verordeningen,
beleidsregels, verkeersregels,
bestemmingsplannen enzovoort
vindt u op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich via www.overheid.nl
ook gratis abonneren op de
attenderingsservice en op de
hoogte blijven via berichten
over uw buurt.
Het gemeentenieuws en de
openbare bekendmakingen
vindt u ook op www.montfoort.nl/
bekendmakingen.

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, 0348 476443

CALAMITEITENLIJN

Voor gevaarlijke situaties in de
gemeente buiten kantoortijden
06 13610655

STORING

Straatverlichting, CityTec
088 1002731

POLITIE

Kasteelplein 5 (stadskantoor)
0900 8844 (lokaal tarief)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur

| Officiële bekendmakingen en nieuws van de gemeente Montfoort

GEMEENTEWERF

IJsselveld 18a, Montfoort
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
0182 547500

MILIEU

Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
088 0225000

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
Carrosserieweg 1, Woerden
0348 497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

ZORG EN WELZIJN
SWOM, Kasteelplein 5, Montfoort

0348 469109
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur
Inloopspreekuur Sociaal Team:
elke dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl
Inloopspreekuur formulierenbrigade
Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
SWOM DoeMeeHuis, Kasteelplein 7

Meldpunt discriminatie
030 2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

JEUGDHULP

Jeugdteam Montfoort
Kasteelplein 5, Montfoort
06 27056153
info@jeugdteammontfoort.nl
www.jeugdteammontfoort.nl

Adviesraad Sociaal
Domein Montfoort

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

