BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 18 mei 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
M.B.E. van den Berg

Aanwezig
Afwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma, M.B.E. van den Berg
Mevrouw A. Griekspoor

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.:

01.01

Besluitenlijst
Korte inhoud: De besluitenlijst van 11 mei 2021
Besluit - De besluitenlijst van 11 mei wordt ongewijzigd vastgesteld

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Kadernota 2022
Korte inhoud: In de Kadernota worden de beleidsvoornemens voor 2022 weergegeven.
Besluit - Het college besluit: De kadernota 2022 aan de raad aan te bieden ter vaststelling.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Campagne voorlichting i.s.m. Stichting Steenbreek
Korte inhoud: Het voorlichten van bewoners om o.a. hun tuin of balkon te vergroenen, in
samenwerking met Stichting Steenbreek voor de komende drie jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. De offerte “Campagne voorlichting Eemnes i.s.m. Stichting Steenbreek” van
communicatiebureau Podium met datum 12 mei 2021 goed te laten keuren en uit te laten
voeren in het projectteam van Centrumplan Eemnes.
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2. Het projectteam Centrumplan Eemnes verantwoordelijk te maken voor het levend houden
van de campagne door hier online en via social media structureel aandacht aan te besteden.
We hergebruiken de bestaande campagnemiddelen en spelen in op het thema en de
seizoenen met acties en berichtgeving.
3. De raadsinformatiebrief “Campagne voorlichting i.s.m. Stichting Steenbreek” aan de
gemeenteraad voor te leggen.

03.02

Project Centrumplan Eemnes
Korte inhoud: Het vaststellen van het gewijzigde projectplan Centrumplan Eemnes (versie 03
van mei 2021).
Besluit - Het college houdt vast aan het eerder vastgestelde plan, dd 30 maart 2021

03.03

Levensduurverlengend asfaltonderhoud en elementenverhardingen Laarderweg -west.
Korte inhoud: Het uitvoeren van gepland levensduurverlengend asfaltonderhoud en
elementenverhardingen op de Laarderweg-west.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Het levensduurverlengend asfaltonderhoud en elementenverhardingen uit te voeren.
2. De investeringsbedragen ‘Levensduurverlengend Laarderweg’ en ‘Laarderweg herstel
trottoirs’ ad € 80.000 uit de investeringsplanning van de begroting van 2021 en voor
levensduurverlengend Laarderweg € 7.000 extra beschikbaar te stellen.
3. Het krediet af te schrijven in 4 jaar.
4. Extra kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingssaldo van 2022 en verder.
5. Begrotingswijziging 16-2021 vast te laten stellen

03.04

Levensduurverlengend asfaltonderhoud i.v.m. vorstschade.
Korte inhoud: et uitvoeren van levensduurverlengend asfaltonderhoud i.v.m. vorstschade.
Besluit - De raad te laten besluiten: 1. Een krediet van €115.000 beschikbaar te stellen voor
levensduurverlengend asfaltonderhoud i.v.m. vorstschade. 2. Het krediet af te schrijven in 10
jaar. 3. Extra kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingssaldo van 2022 en verder.
4. Begrotingswijziging 15-2021 vast te laten stellen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting verblijfsgerechtigden tot heden
Besluit - Het college besluit de informatiebrief 'Huisvesting verblijfsgerechtigden' te delen
met de raad.

04.02

Aanbestedingen Dagactiviteiten Jeugd
Korte inhoud: De gemeente Amersfoort voert namens de regio Amersfoort de inkoop
Dagactiviteiten Jeugd middels een aanbesteding uit en heeft hiervoor de tarieven
vastgesteld. Met de Raadsinformatiebrief Aanbestedingen Dagactiviteiten Jeugd neemt de
raad kennis van de wijze waarop de regio Amersfoort de aanbesteding Dagactiviteiten Jeugd
uitvoert.
Besluit – Het college besluit:
Kennis te nemen van de regionale inkoop Dagactiviteiten Jeugd door de gemeente
Amersfoort;
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-

In te stemmen met de inhoud van de Raadsinformatiebrief Aanbestedingen
Dagactiviteiten Jeugd;
De Raadsinformatiebrief Aanbestedingen Dagactiviteiten Jeugd ter informatie naar de
raad te sturen.

04.03

Aanbesteding Dyslexie
Korte inhoud: De gemeente Amersfoort voert namens de regio Amersfoort de inkoop
Dyslexie middels een aanbesteding uit en heeft hiervoor de tarieven vastgesteld. Met de
Raadsinformatiebrief Aanbesteding Dyslexie neemt de raad kennis van de wijze waarop de
regio Amersfoort de aanbesteding Dyslexie Jeugd uitvoert.
Besluit – Het college besluit om de informatie uit deze brief samen te voegen met de brief
over Dagactiviteiten Jeugd.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

05.01

Raadsinformatiebrief besluitvorming BEL Bestuur.
Korte inhoud: Kennis nemen van besproken onderwerpen in het BEL Bestuur van mei 2021
Besluit – Het college besluit kennis nemen van besproken onderwerpen in het BEL Bestuur
van mei 2021

06

RONDVRAAG/MEDEDELI NGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 25 mei 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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