Openbare Besluitenlijst
van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Montfoort
Aanwezig:

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

Afwezig:

mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

B&W vergaderdatum:

6 april 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1

P.J. van Hartskampde Jong

Toezichtsbrief
informatiebeheer
2019 – 2020

Het college neemt kennis van de beoordeling
van de provincie inzake het interbestuurlijk
toezicht informatiebeheer 2019-2020 en
informeert de gemeenteraad via een
raadsinformatiebrief.

2

H.J. van Wiggen

Jaarrapportage 2020
Buurtsportcoach

Het college neemt de jaarrapportage 2020
voor kennisgeving aan en stemt in met de
raadsinformatiebrief.

3

H.J. van Wiggen

Convenant FC Utrecht

Het college stemt in met de
samenwerkingsovereenkomst FC Utrecht en
machtigt wethouder Van Wiggen om namens
het college de overeenkomst te
ondertekenen.

4

H.J. van Wiggen

Normenkader 2020

Het college neemt kennis van het
controleprotocol Montfoort voor de
accountantscontrole van de jaarrekening
2020. Het Normenkader 2020 wordt
vastgesteld voor de accountantscontrole van
de jaarrekening 2020 en de gemeenteraad
wordt geïnformeerd over de vaststelling via
een raadsinformatiebrief.
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5

I.A.M. ten Hagen

Nader onderzoek
Kunstwerken

Het college besluit de gemeenteraad in de
Voorjaarsrapportage 2021 te laten besluiten
een bedrag van € 25.000 uit de
Bestemmingsreserve Kunstwerken te
bestemmen voor het uitvoeren van een nader
onderzoek naar de staat van de
kunstwerken.

6

P.J. van Hartskampde Jong

Nieuwe beslissing op
bezwaar na uitspraak
d.d. 1 oktober 2020 van
de rechtbank

Het college besluit in navolging van de
uitspraak van 1 oktober 2020 van de
rechtbank Midden-Nederland met
zaaknummer UTR 20/35 GEMWT VI82 het
verzoek om handhaving van 19 april 2018
aan te merken ten aanzien van de
paardenhandel als een nieuw verzoek om
handhaving en het verzoek door middel van
een beslissing op het bezwaarschrift
ongewijzigd af te wijzen nu er concreet zicht
is op legalisatie door ter inzage legging van
een gewijzigd bestemmingsplan.
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