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:

20 april 2021

Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1*

I.A.M. ten Hagen

Vaststellen
bestemmingsplan
Benedenkerkweg 1B
Montfoort

Het college stemt in met het raadsvoorstel om
het bestemmingsplan “Benedenkerkweg 1B,
Montfoort” ongewijzigd vast te stellen.

2*

Y. Koster-Dreese

Wijzigingen
Beleidsregels
leerlingenvervoer 2018

Het college stelt de wijzigingen van de
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente
Montfoort 2018, behorende bij de verordening
leerlingenvervoer 2018 vast en informeert de
gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

3*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Lidmaatschap U10

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met
het voorgenomen besluit van het college
van burgemeester en wethouders
d.d. 20-04-2021 om toe te treden tot de
netwerkorganisatie U10 en de alliantie met
betrekking tot het Mobiliteitsconvenant.
2. Na een positieve besluitvorming in de raad
Bij U10 een formeel verzoek tot toetreding
in te dienen met als uitgangspunt dat de
gemeente Montfoort toetreedt per 1 juli
2021.

4*

I.A.M. ten Hagen

Zienswijze concept IRP

Het college neemt kennis van het concept IRP
en stelt de raad voor in te stemmen met de
concept zienswijze IRP.

5*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Jaarverslag 2020
Commissie
Bezwaarschriften
gemeente Montfoort

6

Y. Koster-Dreese

Evaluatie Huis van
Ervaring 2021

Het college neemt kennis van het jaarverslag
commissie bezwaarschriften gemeente
Montfoort 2020 en biedt het jaarverslag
commissie bezwaarschriften gemeente
Montfoort 2020 ter informatie aan bij de
gemeenteraad door middel van een
raadsinformatiebrief .
Het college neemt kennis van de uitgevoerde
evaluatie Huis van Ervaring 2021 en stelt de
gemeenteraad voor om de projectfase voor
het Huis van Ervaring met een jaar te
verlengen en in 2022 definitief te beslissen.
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7*

P.J. van
Hartskamp-de Jong

Definitief horeca- en
terrassenbeleid
Montfoort 2021

8

H.J. van Wiggen

2021 Verduidelijking
huuronderhoudsovereenkom
st SBSR t.a.v. BTW en
onderhoud

Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde
reacties op de ontvangen zienswijzen,
samengevat:
veralgemenisering van de tekst, geen
verwijzing naar herkenbare bedrijven visie richt zich op voortzetting huidige
horeca en terrasgebruik.
terrassen op gemeentegrond worden bij
eerstvolgende actualisatie van
bestemmingsplan / omgevingsplan
geformaliseerd.
er zal met exploitanten waarvan gebruik
niet aansluit bij het huidige
bestemmingsplan waar nodig individueel
naar een oplossing gezocht worden.
een tropenrooster wordt toegevoegd; bij
dagtemperaturen van ten minste 30
graden (in De Bilt) is terrasvoering een
uur langer toegestaan.
definitieve besluitvorming over een
winterterras vindt plaats voor 1 juli 2022,
en op basis van ervaringen met een proef
met een winterterras gedurende
winterseizoen 1 oktober 2021 tot 1 april
2022.
2. De nota Horeca- en terrassen Montfoort
en Linschoten 2021 (versie 12 april 2021)
vast te stellen.
3. Deze vastgestelde horecanota en
inspraaknota ter informatie toe te sturen
aan de indieners van zienswijzen, en
aan te bieden aan de gemeenteraad door
middel van een raadsinformatiebrief.
Het college besluit de onderhoudsbijdrage aan
SBSR vanwege de gewijzigde fiscale
wetgeving vanaf 2020 zonder BTW te
verstrekken en de huur zonder BTW op te
leggen. SBSR wordt door middel van een brief
op de hoogte gesteld.
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9*

I.A.M. ten Hagen

20 april 2021
Bestemmingsplan Johan
de Ridderlaan 1
Montfoort

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorliggende
voorontwerp bestemmingsplan “Johan de
Ridderlaan 1 Montfoort”
(NL.IMRO.0335.BPJdRidderlaan1-CON1);
2. Het voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage te leggen;
3. Het vooroverleg te starten als bedoeld in
artikel 3.1.1. Bro;
4. De raad over het voornemen te
informeren.
10
Y. Koster-Dreese
Gemeentelijke
Het college besluit de
Verduurzamingsinspanningsovereenkomst betreffende de
Regeling(GVR) –
Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR)
inspanningsmet de Woonpas aan te gaan en deze
overeenkomst
overeenkomst te paraferen en te
ondertekenen.
De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
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