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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 21 september 20201

01.01

Goedkeuring besluitenlijst d.d. 21 september 2021
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes d.d. 21 september 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Korte inhoud: De begroting 2022 - 2025 geeft de raad inzicht in de meerjarige financiele
positie van de gemeente. Tevens geeft de raad mandaat aan het college om binnen de
gestelde kaders uitvoering to geven aan het in de begroting opgenomen beleid.
Besluit -Het college besluit: Into stemmen met de programmabegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025. De uitvoeringsinformatie programmabegroting 2022 - 2025 vast
to stellen. De portefeuillehouderfirancier to mandateren tot het aanbrengen van eventuele
door het college aangegeven wijzigingen. Aanhouden van het dekkingsplan 2022 — 2025.
Nadat het dekkingsplan is vastgesteld wordt de programmabegroting 2022 en het
dekkingsplan 2022 — 2025 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Beantwoording vragen VVD Kernrandvisie Meentweg/Wakkerendijk.
Korte inhoud: De VVD heeft vragen gesteld over een Kernrandvisie Meentweg/Wakkerendijk.
Het college wordt voorgesteld in to stemmen met de beantwoording van deze vragen.
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Besluit —Het college besluit in to stemmen met de beantwoording van de vragen over de
Kernrandvisie Meentweg/Wakkerendijk.
03.02

Woningbouwontwikkeling Hilt
Korte inhoud: Op het terrein van de voormalige Hilt wil de gemeenteraad woningen laten
bouwen. Om dit mogelijk to maken wordt de grond bij de Hilt en omgeving verkocht aan een
ontwikkelaar-aannemer. Hiervoor is een prijsvraag georganiseerd, waarbij aannemers een
bieding op de grond hebben gedaan en een schetsplan in hebben gediend. De gunning van
de prijsvraag geschiedt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria van grondprijs en
kwaliteit van het plan.
Besluit —Het college besluit de gronden to verkopen aan aannemer-ontwikkelaar Van
Wijnen. Wethouder Th. Reijn to machtigen om de koopovereenkomst met Van Wijnen to
tekenen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Raadsinformatiebrief Sociaal-economische impact coronacrisis in de BEL-gemeenten
Korte inhoud: De raad wordt net als in april 2021 door middel van een brief op de hoogte
gebracht van de landelijke gevolgen en de gevolgen in en voor de BEL-gemeenten van de
coronacrisis en wat we hier op korte en langere termijn tegenover kunnen stellen.
Besluit —Het college besluit kennis to nemen van de raadsinformatiebrief Sociaaleconomische impact coronacrisis in de BEL-gemeenten. De gemeenteraad to informeren
over de Sociaal-economische impact van coronacrisis in de BEL-gemeenten via de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

04.02

Evaluatie dorpsdichter
Korte inhoud: Dorpsdichter Anne Roozeboom is vorig jaar benoemd als dorpsdichter. Het
college heeft destijds besloten na een jaar het dorpsdichterschap van Anne to evalueren en
vervolgens met twee jaar to verlengen.
Besluit —Het college besluit
1. in to stemmen met verlenging van het dorpsdichterschap
2. in to stemmen met het verzoek van Anne om na een jaar weer een evaluatiemoment in to
plannen

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdaq 5 oktober 2021.
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