BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris of Griffier

dinsdag 2 februari 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma,
A. Griekspoor-Verdurmen

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 26 januari 2021
De collegebesluitenlijst van 26 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.02

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie personen (Brp) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb): mevrouw Daphne Leertouwer; en - de heer Ruben Tromp;
2. dit besluit treedt in werking op 2 februari 2021 en eindigt zodra er geen sprake meer is van
een dienstbetrekking.

02.03

RIB Belastingtaken Baarn
Het college is akkoord met de inhoud van de RIB Belastingtaken Baarn.
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Uitbreiding bedrijf Eemweg 31A met perceel Eemweg 78A
Korte inhoud: Uitbreiding bedrijf Eemweg 31A met perceel Eemweg 78A
Besluit - In de commissie Ruimte de meningen en gevoelens peilen ten aanzien van het
ontwikkelingsplan Eemweg 78A

03.03

Woningbehoefteonderzoek
Korte inhoud: Onderzoeksbureau Atrive heeft in opdracht van de gemeente een
woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Het rapport is gereed en ligt nu ter vaststelling voor
aan het college.
Besluit - Het college besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport ‘Wonen tussen stad en
land’ d.d. 7 januari 2021 opgesteld door Atrivé; 2. Het rapport door Atrivé aan de raad te
presenteren tijdens de raadsbijeenkomst op 22 februari 2021;

03.04

Beeldkwaliteitsplan Hilt en omgeving
Korte inhoud: In juni 2020 is de stedenbouwkundige verkaveling voor het gebied van de Hilt
door de raad vastgesteld. Naast het maken van een bestemmingsplan is het opstellen van
een beeldkwaliteitsplan (BKP) een stap in het proces voor het invullen van het gebied.
Besluit - 1. In te stemmen met de werkwijze voor het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan
voor de bouwlocatie van de voormalige Hilt 2. De raad middels een RIB van de werkwijze op
te hoogte te stellen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Aanvulling mandaatbesluit
Korte inhoud: Het mandaatbesluit voor Enserve dient te worden uitgebreid.
Besluit - Het college besluit: onder intrekking van het mandaatbesluit urgentieverlening
vastgesteld op 11 september 2018, het Mandaatbesluit urgentieverlening Enserve vast te
stellen.

04.02

Krediet verstrekken Hobbitstee
Korte inhoud: Het reeds beschikbare gestelde krediet ad. € 235.000 verstrekken aan het
schoolbestuur Alberdingk Thijm Scholen inzake levensduurverlengend onderhoud Hobbitstee
Besluit - Het krediet van € 235.000 ten behoeve van het wegwerken van achterstallig
onderhoud van het schoolgebouw Hobbitstee beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur
Alberdingk Thijm Scholen.

04.03

Raadsbrief Vervoer bewegingsonderwijs Clusterschool
Korte inhoud: Met de scholen Mariaschool en Zuidwend vindt overleg plaats inzake het
vervoer van leerlingen naar het Huis van Eemnes t.b.v. hun bewegingsonderwijs. Een
gedragen oplossing is het inzetten van 3 BSO bussen (max. capaciteit is totaal 30).
Besluit - De raadsbrief vast te stellen en de gemeenteraad informeren.
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05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het Gemeente Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 9 februari
2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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