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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 7 september 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst d.d. 7 September 2021
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes d.d. 7 september 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Uitvoeren van werkzaamheden aan de Brandweerkazerne.
Korte inhoud: Door de VRU is geconstateerd dat een aantal zaken binnen de
brandweerkazerne aangepast moeten worden om to voldoen aan de ARBO richtlijnen. Om
hier direct en adequaat opvolging aan to kunnen geven, wordt het college voorgesteld om het
krediet wat hiervoor in de begroting 2022 beschikbaar komt to voteren.
Besluit —Het college besluit akkoord to gaan met het uitvoeren van de werkzaamheden
zoals in bijgevoegde offertes Hader omschreven. Een raadsvoorstel met begrotingswijziging
van €19.500 aan de raad aan to bieden.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN
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03.01

Verpachten van gronden nabij Meentweg 71-73 to Eemnes.
Korte inhoud: Aangaan van een nieuwe pachtovereenkomst
Besluit - Aangehouden

03.02

Beantwoording van motie M8 en beantwoording van de vragen in het Presidium van 25
augustus jl.
Korte inhoud: Beantwoording motie M8; bijzondere voorwaarden bij het verpachten van
agrarische gronden mede Haar aanleiding van de vragen in het Presidium van 25 augustus jl.
Beiden in relatie tot de lopende pachtaanbieding van de gemeente Eemnes voor drie
percelen in de Noordpolder.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met de beantwoording van de motie M8 en
beantwoording van de vragen in het presidium van 25 augustus jl. overeenkomstig
aangehechte bijlage "Memo beantwoording motie M8 en vragen Presidium 25-8-2021" De
beantwoording aan de raad to versturen.

03.03

Beleidsregels "Toewijzing en gebruik van vrachtautoparkeerplaatsen op het
bedrijventerrein Zuidbuurt
Korte inhoud: Het college wordt voorgesteld nieuwe beleidsregels vast to stellen voor de
toewijzing en gebruik van vrachtwagenparkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt en
de eerdere beleidsregels m.b.t. vrachtwagenparkeerplaatsen in to trekken.
Besluit —Het college besluit de beleidsregels "Toewijzing en gebruik van
vrachtautoparkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt to Eemnes 2021" vast to stellen
onder gelijktijdige intrekking van de eerdere beleidsregel "Beleidsregels voor de toewijzing en
gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt to Eemnes".
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PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Vervoer bewegingsonderwijs clusterschool
Korte inhoud: Met de aanschaf van vier elektrische vervoersmiddelen wordt een structurele
en duurzame oplossing gevonden inzake het vervoeren van kinderen van de clusterschool
Haar het Huis van Eemnes en vice versa. Dit ten behoeve van het kunnen organiseren van
het bewegingsonderwijs.
Besluit —Het college besluit de raad voor to stellen om een krediet beschikbaar to stellen ad.
€ 36.300, teneinde het vervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor leerlingen van
de clusterschool structureel en duurzaam to organiseren. In afwijking van de financiele
verordening 2020 wordt de afschrijvingstermijn van de vier BSO-bussen vastgesteld op 7
jaar. De 20e begrotingswijziging 2021 vast to stellen.

04.02

Subsidieregeling stimuleringsbudget Lokaal Sportakkoord
Korte inhoud: Een subsidieregeling waardoor alle sportaanbieders subsidie kunnen
aanvragen voor initiatieven die aansluiten bij de ambities van het Lokaal Sportakkoord
Blaricum, Eemnes en Laren. Financiering is vanuit door het Rijk ter beschikking gestelde
subsidie
Besluit —Het college besluit akkoord to gaan met de subsidieregeling stimuleringsbudget
Sportakkoord Hier een deel van het beschikbare activiteitenbudget van het Sportakkoord to
gebruiken. Deze regeling voor 2021 en 2022 to hanteren. Het formulier ten behoeve van de
aanvraag vast to stellen
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04.03

Besluit hogere grenswaarden geluid Goyergracht Noord 12 to Eemnes
Korte inhoud: Korte inhoud Het ontwerp-besluit hogere grenswaarden heeft gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit hogere
grenswaarden kan worden vastgesteld
Besluit —Het college besluit het hogere grenswaarden geluid Goyergracht Noord 12 vast to
stellen.

04.04

Verlenging inkoopcontract hulpmiddelen
Korte inhoud: Gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben sinds 1 oktober 2014 een
overeenkomst voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen. De lopende
overeenkomsten hulpmiddelen lopen van rechtswege of per 1 oktober 2021. Voorgesteld
wordt om de huidige overeenkomst to verlengen tot 1 april 2022.
Besluit —Het college besluit:
1. Akkoord to gaan met het verlengen van de overeenkomst hulpmiddelen per 1 oktober
2021 met 6 maanden tot 1 april 2022.
2. Akkoord to gaan met de verhoging van de tarieven voor de levering en het onderhoud van
hulpmiddelen met 5% voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022. Voor de gemeente
Eemnes betekent de tariefsverhoging van 5% een kostentoename van Haar verwachting
afgerond € 1.400 voor het laatste kwartaal in 2021 en € 1.400 voor het eerste kwartaal in
2022.
3. Het bijgevoegde projectplan voor de inkoop van hulpmiddelen vast to stellen en in to
stemmen met de in het projectplan geformuleerde uitgangspunten.

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. dinsdag 21 september 2021.

Secr t ri

evrouw
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