BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 29 maart 2022
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 22 maart 2022:

01.01

Vaststellen besluitenlijst B&W Eemnes 22 maart 2022
De collegebesluitenlijst van 22 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

DVO 2022 BEL Combinatie – gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voor 2022 zijn er DVO’s opgesteld voor de BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes
en Laren waarin wordt aangegeven hoe de BEL Combinatie in 2022 de ambtelijke capaciteit
inzet ter realisatie van de collegeprogramma's en programma's uit de begrotingen 2022.
Besluit - Het college besluit het DVO 2022 niet vast te stellen maar hier kennis van te
nemen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Wateroverlast Centrumgebied
Korte inhoud: Middels deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over de uitgevoerde
werkzaamheden met betrekking tot wateroverlast Centrumgebied
Besluit – Het college besluit:
- kennis te nemen van en in te stemmen met de informatienota Wateroverlast
Centrumgebied
- en deze ter kennisgeving aan de raad toe te zenden

03.02

Uitvoeringsplan UP-GRP 2022
Korte inhoud: Het Up GRP 2022 biedt het college inzicht in de geplande rioleringsactiviteiten
en maatregelen in 2022
Besluit – Het college besluit:
- Vaststellen van en instemmen met het uitvoeringsprogramma GRP 2022.
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-

De bedragen uit de investeringsplanning van de begroting 2022 voor (plassons
drukriolering ad € 65.000 (jaarschijven 2022) beschikbaar te stellen.
Kosten voorbereiding i.v.m. eventueel verleggen en vervangen van respectievelijk
persleiding en tussengemaal Meentweg vooralsnog verantwoorden op de lopende
investering van rioolvervanging.

03.03

Brug Eemnesser Vaart
Korte inhoud: Projectopdracht brug Eemnesser Vaart
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de projectopdracht brug Eemnesser Vaart

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Beantwoording schriftelijke vragen Dorpsbelang inzake woning Alliantie
Korte inhoud: Dorpsbelang heeft raadsvragen gesteld over een leegstaande woning van de
Alliantie welke vragen worden beantwoord.
Besluit - Het college besluit de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen en aan de
gemeenteraad te versturen

04.02

Plan van Aanpak opzet evaluatie afvalinzameling Eemnes
Korte inhoud: In 2017 is de gemeente gestart met de inzameling van vier afvalstromen in
minicontainers. In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat het huidige
afvalinzameling wordt geëvalueerd. Een tussenevaluatie heeft in 2019 plaatsgevonden en nu
wordt de afvalinzameling definitief geëvalueerd. Om de evaluatie volledig en correct aan te
bieden aan de raad hebben we een plan van aanpak opgemaakt, waarin alle vragen die
beantwoord dienen te worden zijn opgenomen. Dit plan hebben we als bijlage bijgevoegd.
Besluit – Het college besluit:
In te stemmen met de plan van aanpak opzet evaluatie afvalinzameling Eemnes;
In te stemmen de evaluatie door een externe partij, 2Ensure B.V., uit te laten voeren;
Akkoord te gaan dat van het budget 92730000-438032 (afvalverwijdering) een bedrag van
€9.000,00 wordt gebruikt ten behoeve van het opstellen van het evaluatierapport en
alternatievenonderzoek.

-

04.03

Beantwoording schriftelijke vragen mbt contante betaling in het Huis van Eemnes
Korte inhoud: De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld of contante betaling in
het Huis van Eemnes nog mogelijk is. Wij beantwoorden de gestelde vragen.
Besluit – Het college besluit:
- In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.
- De beantwoording te versturen naar de gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 5 april 2022.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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