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Voorzitter
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Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)
Mevrouw A. Griekspoor

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 25 mei 2021
De besluitenlijst van 25 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Beëindiging huurovereenkomst Studio Dansu
Korte inhoud: Verzoek tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst, per 1 juli 2021,
aan de Noordersingel 6B te Eemnes
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met de voortijdige beëindiging, per 1 juli 2021, van de huurovereenkomst
aan de Noordersingel 6b te Eemnes;
2. In te stemmen met de huurderving over 2021 en deze te verantwoorden op kostenplaats
42030000 en kostensoort 438062 Corona
3. In te stemmen met de offerte van Campagne makelaardij om het verhuurtraject te
begeleiden en deze kosten te verantwoorden op 42030000 Noordersingel 6B, Dansschool
438003 Advieskosten;
4. De kosten uit punt 3 én het tekort aan huurinkomsten in het 2e halfjaar 2021 te
verantwoorden in het Rekeningresultaat 2021.
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02.02

Erratum begrotingswijzer 2021-04
Korte inhoud: Per abuis is bij de voorgestelde begrotingswijzigingen Gooi en Vechtstreek
2021-04 een verkeerde verdeelsleutel gehanteerd. Met bijgevoegd erratum en gecorrigeerde
begrotingswijziging herstellen wij deze fout. Het betreft een technische aanpassing om de
gemeentelijke bijdrage overeen te laten komen met de lokaal ontvangen Rijksbijdrage
perspectief op werk en werken aan werk.
Besluit - Het college neemt kennis van het erratum.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Beantwoording schriftelijke raadsvragen fractie van de VVD over vlaggen
Korte inhoud: De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over vlaggen. Het
college beantwoordt deze vragen en stuurt de beantwoording naar de gemeenteraad.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en de
beantwoording aan de raad te versturen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Ontwerp- besluit hogere grenswaarden geluid Goyergracht Noord 12 te Eemnes
Korte inhoud: Ter plaatse van Goyergracht Noord 12 is het voornemen de huidige woning te
slopen en een nieuwe woning te realiseren. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ten
gevolge van het verkeer op de A27 er sprake is van een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde op de nieuw te realiseren woning.
Besluit – Het college besluit het ontwerp- besluit hogere grenswaarden geluid Goyergracht
Noord 12 vast te stellen.

04.02

Lokaal Sportakkoord 2021 aanvullende uitvoeringsmiddelen
Korte inhoud: Extra uitvoeringsmiddelen ter beschikking Lokaal Sportakkoord 2021
Besluit – Het college neemt kennis van extra uitvoeringsmiddelen lokaal sportakkoord 2021
en besluit deze in te zetten voor de huidige ambities uit het lokaal sportakkoord

04.03

Voortgang formatie JGT
Korte inhoud: Met bijgaande memo wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop de
motie ´Tijdelijke uitbreiding JGT´ van 26 april 2021 uitgevoerd zal worden en hoe het verdere
proces rond het vraagstuk van de structurele formatie van het Jeugd- en Gezinsteam
vormgegeven wordt. Daarbij wordt de begrotingswijziging over 2021 voorgelegd om de
continuïteit van het JGT te waarborgen.
Besluit – Het college besluit gewijzigd akkoord te gaan met het voorstel en de gemeenteraad
voor te stellen om akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging nr. 13- 2021.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN
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Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 8 juni 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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