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:

9 februari 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1

H.J. van Wiggen

Treasury statuut 2021

Het college stelt het Treasury statuut 2021
vast.

2*

I.A.M. ten Hagen

Openbaarheid pad kerk
Linschoten.

Het college adviseert de gemeenteraad het
nieuwe pad bij de Hervormde kerk
Linschoten voor voetgangers openbaar te
maken en de huidige verbinding aan de
openbaarheid te onttrekken.

3*

Y. Koster-Dreese

Contractmanagement
Hulpmiddelen 2021.

Het college besluit:
1. Het contractmanagement van de
gezamenlijke contracten voor
Wmo-hulpmiddelen (gemeenten OuderAmstel, Uithoorn, Diemen, Woerden,
Oudewater, de Ronde Venen, Stichtse
Vecht en Montfoort) per 1 april 2021 te
beleggen bij onze inkoop organisatie
Inkoop Bureau Midden Nederland
(IBMN).
2. De gemeente Montfoort voor de
afspraken met IBMN namens de overige
deelnemende gemeenten op te laten
treden als penvoerder.
3. Op basis van de offerte van IBMN de
jaarlijkse kosten voor het contractbeheer
voldoen aan IBMN en deze conform
bijgevoegde verdeelsleutel door te
belasten aan de deelnemende
gemeenten.
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4

I.A.M. ten Hagen

Waardsedijk 3, 3A en 3B
Montfoort.

Het college besluit:
1. Het Verslag vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan Waardsedijk 3, 3A en
3B vast te stellen.
2. In te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan ‘Waardsedijk 3, 3A en
3B’ en bijbehorende stukken.
3. In te stemmen met de anterieure
overeenkomst voor de ontwikkeling aan
de Waardsedijk 3, 3A en 3B.
4. Op basis van het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Waardsedijk 3, 3A en
3B’ een milieueffectrapport niet nodig te
achten voor deze ontwikkeling (ex artikel
7.17 en 7.19 Wet milieubeheer).
5. Het ontwerp bestemmingsplan voor zes
weken ter inzage te leggen.

5

Y. Koster-Dreese

Woon/zorg behoefte
onderzoek.

Het college gaat akkoord met het versturen
van de raadsinformatiebrief en de rapportage
wonen en zorg onderzoek.

6

H.J. van Wiggen

Gemeentelijk
erfgoedregister
Liefhovendijk 2.

Het college besluit:
1. In te stemmen om de voormalig
timmermanswerkplaats aan de
Liefhovendijk 2 (monumentennummer
201301) te schrappen uit het
gemeentelijk erfgoedregister.
2. In te stemmen om het gemeentepoortje
Molenstraat (monumentennummer
201402) te schrappen uit het
gemeentelijk erfgoedregister.

7*

I.A.M. ten Hagen

AVU - Ontwerpbegroting
2022.

Het college besluit het raadsvoorstel
Ontwerpbegroting AVU 2022 voor te leggen
aan de gemeenteraad.
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8*

I.A.M. ten Hagen

Implementatie
Omgevingswet.

Het college stemt in met de beantwoording
van de schriftelijke vragen op grond van
artikel 5.32 over de voortgang op de
voorbereidingen van de implementatie van
de Omgevingswet dd. 22 januari 2021,
gesteld door de PAK-fractie en biedt de
beantwoording via de griffie aan de
gemeenteraad aan.

9*

H.J. van Wiggen

Beleidsnotitie Vastgoed.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de
beleidsnotitie inzake exploitatie,
onderhoud en beheer gemeentelijk
vastgoed.
2. De raad voor te stellen in te stemmen
met de beleidsnotitie inzake exploitatie,
onderhoud en beheer gemeentelijk
vastgoed, conform aangepast concept.
3. Na vaststelling door de raad in te
stemmen om de maatschappelijke
organisaties te informeren via een brief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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