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De heer Th Reijn
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Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 1 februari 2022 NO en Openbaar

01.01

Collegebesluitenlijst Eemnes
De collegebesluitenlijsten van 1 februari worden ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Huurcompensatie i.v.m. sluiting door Lock-down vanwege Corona
Korte inhoud: Per 1 november 2021 huurt `Compound Eemnes', een sportschool, van de
gemeente de Noordersingel 6b to Eemnes. Per 18 december 2021 is Nederland echter weer
in lockdown gegaan tot en met 14 januari 2022. Hierbij ontvangt u het voorstel om
huurkorting to geven aan deze huurder aangezien zij het pand niet konden gebruiken en zij
vanuit het Rijk verplicht waren hun deuren sluiten.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met 75 % huurcompensatie over de maand
december 2021 en 50% huurcompensatie over de maand januari 2022, voor de huur van het
pand aan de Noordersingel 6b to Eemnes; Into stemmen met de huurderving over 2021 en
2022 en deze to verantwoorden op kostenplaats 42030000 en kostensoort 438062 Corona;
De kosten voor 2021 (huurderving december) komen ten taste van het jaarresultaat van
2021, maand januari 2022 ten taste van het resultaat van 2022 en to verantwoorden in het
Rekeningresultaat 2022.
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02.02

Wijziging onderhoud Huis van Eemnes
Korte inhoud: De implementatie van het beheer en onderhoud voor Huis van Eemnes heeft
geleid tot nieuwe inzichten in de demarcatie en het onderhoudshandboek in relatie tot de
installatieverantwoordelijkheid.
Besluit —Het college besluit de verdeling van het onderhoud (demarcatie) tussen de
gemeente en de stichting Huis van Eemnes aan to passen met bijgevoegde aanvulling op de
allonges. Het Handboek onderhoud Huis van Eemnes aan to vullen met bijgevoegde
afsprakenbrief en allonge. De meerkosten voor de gemeente met ingang van 2022 to
verantwoorden op kostenplaats 42520001 / 438019.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

06.01

Intern verslag collegevergadering Eemnes

06.02

Postlijsten Eemnes

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d~ dinsdag 15 februari 2022.

rgem
De heer Th. Reijn
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