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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 30 november 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst Eemnes d.d. 30 november 2021
Besluit - De besluitenlijst van 30 november wordt goedgekeurd

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Herziening reglement Burgerlijke stand 2022
Korte inhoud: Het reglement burgerlijke stand 2022, de artikelsgewijze toelichting en de
uitvoeringsregels kosteloos huwelijWgeregistreerd partnerschap 2022 vaststellen en het
reglement 2016 in trekken.
Besluit -Het college besluit het reglement burgerlijke stand 2022, de artikelsgewijze
toelichting en de uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2022
vaststellen en het reglement 2016 in trekken.

02.02

Kadernota VRU 2023
Besluit —Het college besluit de raad voor to stellen:
1. Geen zienswijze in to dienen ten aanzien van de Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio
Utrecht
2. Dit besluit kenbaar to maken aan de Veiligheidsregio Utrecht.
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02.03

Opvragen gegevens uit BRP
Korte inhoud: De gemeente is van plan om in de laatste week van december een kwetsbare
groep ouderen to bereiken met informatie over ondersteuning door bijvoorbeeld
welzijnsorganisaties. Om deze groep ouderen gericht to bereiken is het noodzakelijk ze een
persoonlijke brief to sturen. Hiervoor zijn gegevens uit het BRP nodig. Het gaat om mensen
van 80 jaar en ouder. De Regeling gegevensverstrekking BRP van Eemnes voorziet niet in
deze situatie.
Besluit -Het college besluit op grond van artikel 6 van de Regeling gegevensverstrekking
van de BRP om de gegevens uit de BRP to verstrekken voor het doelgericht geven van
informatie aan inwoners van 80 jaar en ouder, waarbij het bestuurssecretariaat zal
zorgdragen voor de verzending. Na gebruik van de persoonsgegevens wordt de lijst
vernietigd.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Uitwerkingsplanen 11 en 12 en de derde herziening van het bestemmingsplan voor
Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud: Voorstel tot vaststelling van de uitwerkingsplannen 11 en 12 en de derde
herziening van het bestemmingsplan voor Zuidpolder Woongebied
Besluit —Het college besluit:
- het uitwerkingsplan 11 deelgebied 4.2, Woongebied Zuidpolder vast to stellen en voor 6
weken ter inzage to leggen
- het uitwerkingsplan 12 deelgebied 3.4, Woongebied Zuidpolder vast to stellen en voor 6
weken ter inzage to leggen
- de plaats waar de drie ondergrondse containers in deelgebied 3.4 op afbeelding 3.1 van
uitwerkingsplan 12 zijn getekend als afval breng en afval ophaallocatie aan to wijzen
- in to stemmen met de beantwoording van de vragen uit de Commissie Ruimte van 6
september 2021 zoals weergegeven in de `RIB Subsidie sociale koopwoningen Zuidpolder
20211123' en deze ter informatie aan de raad aan to bieden
- de derde herziening van het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder voor vaststelling
aan de raad aan to bieden

03.02

Koopovereenkomst Van Wijnen
Korte inhoud: Op 28 september is het voorstel Woningbouwontwikkeling de Hilt akkoord
bevonden door het college. Het college heeft op 28 september besloten om "De gronden to
verkopen aan aannemer-ontwikkelaar Van Wijnen en Wethouder Th. Reijn to machtigen om
de koopovereenkomst met Van Wijnen to tekenen." Bij dit voorstel was echter niet de
concept koopovereenkomst bijgevoegd, alleen de tekeningen set en de totaalrapportage
beoordeling.
Besluit -Het college besluit eerst nadere informatie in to winnen alvorens een besluit to
nemen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Periodieke actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi &
Vechtstreek.
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Besluit -Het college besluit om:
Into stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en
Vechtstreek;
De raad voor to stellen tevens into stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

04.02

Raadsinformatiebrief Stand van zaken toekomstscenario Tomingroep november 2021
Korte inhoud: Het Algemeen bestuur van Tomingroep heeft medio 2020 de opdracht
gegeven tot het ontwikkelen van een toekomstscenario voor Tomingroep. In de bijgaande
raadsinformatiebrief wordt de raad geinformeerd over het bedrijfsplan wat nu gereed is.
Besluit -Het college besluit de bijgaande raadsinformatiebrief over de stand van zaken met
betrekking tot de doorontwikkeling van Tomingroep, ter kennisname aan de gemeenteraad
aan to bieden.

04.03

Aansluiting op VVA
Korte inhoud: Op grond van de wet Vroegtijdig aanmelddatum en toelatingsrecht MBO moet
gebruik worden gemaakt van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Om
daadwerkelijk aan to kunnen sluiten moeten alle gemeenten in de regio zich afzonderlijk
aanmelden.
Besluit Het college besluit gebruik to maken van de 'Voorziening Vroegtijdig Aanmelden' (VVA) van
Stichting Inlichtingenbureau en opdracht to verlenen tot aansluiting van de gemeente
Eemnes op de VVA Gemeenten.
De burgemeester besluit: De teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL
Combinatie, H. Haverkamp, to machtigen om het aanmeldformulier VVA namens hem to
ondertekenen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 14 december 2021.

Secret.
Mevrouw M.B.E. van den Berg
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