BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 22 maart 2022
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 15 maart 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst B&W Eemnes 15 maart 2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Actualisering gemeentelijke mandaatregeling
Korte inhoud: Naar aanleiding van de structuur- en organisatiewijziging binnen de BEL
Combinatie dient de algemene mandaatregeling te worden aangepast. Het betreft een
technische aanpassing.
Besluit – Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te
nemen.

02.02

Aanwijzen ambtenaar ingevolge art. 2.8 lid 2 onder de Wet basisregistratie personen
Korte inhoud: De wet BRP (Basisregistratie personen) schrijft voor dat het college van B&W,
gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e, een ambtenaar moet aanwijzen ten overstaan van wie een
verklaring onder eed of belofte (VOE) kan worden afgelegd.
Besluit - Het college besluit A.G.F. Janssen en P.M. van Dijk met terugwerkende kracht met
ingang van 15 maart 2022 aan te wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 2.8, lid 2 onder e,
van de wet BRP voor het opmaken van verklaringen onder ede en belofte.
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02.03

DVO 2022 BEL Combinatie – gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voor 2022 zijn er DVO’s opgesteld voor de BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes
en Laren waarin wordt aangegeven hoe de BEL Combinatie in 2022 de ambtelijke capaciteit
inzet ter realisatie van de collegeprogramma's en programma's uit de begrotingen 2022.
Besluit - Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te
nemen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Grondexploitaties woningbouwontwikkelingen Hilt en Hinkstapsprong (HSS)
Korte inhoud: Grondexploitaties woningbouwontwikkelingen Hilt en Hinkstapsprong (HSS)
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met de herziene grondexploitaties Hilt en HSS.
2. De raad voor te stellen de grondexploitaties Hilt en HSS vast te stellen gelijktijdig met de
vaststelling van de jaarrekening.

03.02

Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over bomenkap bij speelplaats Karwij
Korte inhoud: Zie bijgevoegde antwoordmemo.
Besluit – Het college besluit de schriftelijke vragen gesteld door de raadsfractie van het CDA
over bomenkap bij speelplaats Karwij te beantwoorden conform het bijgevoegde memo.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidieregeling Doorstroming Van Groot naar Beter 2022
Korte inhoud: Per 1 januari 2022 is de gemeente in samenwerking met de Alliantie de pilot
doorstroommaatregelen gestart. Een van de onderdelen van de pilot betreft een
verhuiskostenvergoeding welke in een subsidieregeling dient te worden vastgelegd. De
subsidieregeling ligt nu ter besluitvorming voor aan het college.
Besluit - Het college besluit de subsidieregeling ‘Doorstroming Van Groot naar Beter 2022’
vast te stellen

04.02

Infographic Max Vitaal gezondheidstesten 2021
Korte inhoud: De buurtsportcoaches van Sportief & Gezond BEL hebben eind 2021 Max
Vitaal Gezondheidstesten georganiseerd. Alle inwoners uit Eemnes tussen de 65 en 80 jaar
hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze gezondheidstesten. In de
bijgevoegde infographic staan de resultaten weergegeven.
Besluit – Het College:
1. neemt kennis nemen van bijgevoegde Infographic en
2. besluit deze aan de gemeenteraad toe te zenden.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 29 maart 2022.
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Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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