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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 3 november 2020
De besluitenlijst van 3 november 2020 wordt gewijzigd vastgesteld m.b.t. 04.01: ‘humanitaire
gronden’ wordt vervangen door ‘de hardheidsclausule

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Belastingverordening 2021 Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks worden de belastingverordeningen opgesteld, in dit geval voor
belastingjaar 2021, zodat de gemeente aan haar inwoners de desbetreffende belasting op
kan leggen.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast
te stellen:
1. Verordening Onroerende - zaakbelasting 2021
2. Verordening Toeristenbelasting 2021
3. Verordening Precariobelasting kabels en leidingen 2021
4. Verordening Afvalstoffenheffing 2021
5. Verordening Rioolheffing 2021
6. Verordening Begrafenisrechten 2021
7. Verordening Hondenbelasting 2021
8. Verordening Marktgelden 2021
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02.02

Legesverordening 2021 Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks wordt de legesverordening opgesteld, in dit geval voor 2021, waarmee
de gemeente aan haar inwoners de door de gemeente verleende dienstverlening op basis
van vastgestelde tarieven en percentages in rekening kan brengen.
Besluit - Het college besluit: De raad voor te stellen om de Legesverordening 2021 met
bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.

02.03

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie
Korte inhoud: Trouwen op een alternatieve trouwlocatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755
DG Eemnes op 9 april 2021.
Besluit – Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie bij de Deel,
Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes .

02.04

Jaarverslag van de klachtencoördinator 2019
Korte inhoud: De klachtencoördinator brengt jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het
voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld,
aangevuld met een verslag van alle verzoeken die zijn ontvangen door de Nationale
ombudsman.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het ´Jaarverslag van de klachtencoördinator 2019´;
2. de aanbeveling van de klachtencoördinator, om inwoners vaker via een artikel in de
Rotonde te informeren over de klachtenprocedure, over te nemen;
3. in te stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Besluit op bezwaren tegen de van rechtswege verleende vergunning voor het plaatsen
van reclameobject
Korte inhoud: Besluit - Het college van Eemnes besluit:
1) te conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 2 november 2020
2) het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

03.02

Fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: urgentie en opgaven, en
afwegingskader
Korte inhoud: Samen met Regio Amersfoort en Provincie Utrecht is het initiatief genomen om
een integrale verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor
wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. De raad wordt nu
voorgesteld een besluit te nemen over de vaststelling van de integrale analyse en
doorrekening van 2030, urgentie en opgaven, als vertrekpunt voor fase 2 en het
afwegingskader hiervan vast te stellen.
Besluit – het college besluit de raad voor te stellen:
De integrale analyse en doorrekening van 2030, urgentie en opgaven, als vertrekpunt voor
fase 2 vast te stellen en de volgende belangen te onderkennen:
1. De unieke positie van de regio in twee economische ecosystemen, te weten de regio
Utrecht (life sciences) enerzijds en de regio Foodvalley (agro-food) anderzijds: het is van
belang dat het unieke vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt
versterkt;
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2. Amersfoort is toegangspoort van de Randstad: behouden en versterken positie van
Amersfoort in mobiliteitsnetwerk en het aanpakken van knelpunten;
3. Woon- en werkmilieus voor denkers en doeners: voldoende ruimte voor wonen en werken,
met aandacht voor betaalbare woningen en intensivering van bestaande bedrijventerreinen.
4. Van nature aantrekkelijk: de landschappelijke aantrekkelijkheid is een troef van de regio en
dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van de stedelijke en landelijke opgaven.
5. Het afwegingskader vast te stellen, en de volgende 5 hoofdcategorieën te onderkennen:
- Uitvoerbaarheid
- Gezonde en toekomstbestendige leefomgeving
- Duurzaam bereikbaar hart van Nederland
- Vitale steden en dorpen
- Sterke regio van denkers en doeners
6. Enige Eemnes-specifieke punten toevoegen in de reactie aan de regio.

03.03

Noordbuurt Grondaankoop
Het college besluit:
1. De percelen grasland gelegen aan de Te Veenweg Noord te Eemnes, kadastraal bekend
Gemeente Eemnes, sectie K, nummers: 714, groot 67 are 70 centiare; 161, groot 4
hectare 20 are 67 centiare en een perceel grasland gelegen nabij de Meentweg 73 te
Eemnes, kadastraal bekend Gemeente Eemnes, sectie K, nummer 167, groot 2 hectare
40 centiare; tegen een koopsom van: € 688.770,-- k.k. aan te kopen.
2. In te stemmen met de conceptkoopovereenkomst.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Wijzigingen beleidsregels t.a.v. subsidie voor sportverenigingen
Korte inhoud: Het wijzigen van de subsidies voor de sportverenigingen in Eemnes per 1
januari 2021
Besluit - Het college besluit tot het vaststellen van de nieuwe verdeelsystematiek voor de
sportverenigingen maar, gezien Corona, een pas op de plaats te maken en in 2021 rond de
tafel te gaan zitten om in gesprek te gaan over de ontstane situatie in relatie tot het eigen
vermogen en de inzet van de buurtsportcoaches. Voor de verenigingen bestaat de subsidie
uit:
1. Een basissubsidie voor elke vereniging a €1.500.
2. Een vergoeding ad 33% van de zaalhuur van het Huis van Eemnes.
3. Een vast bedrag per jeugdlid (€17,50) op peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan
subsidiejaar.
4. Instellen van subsidie voor maatschappelijke initiatieven ad €1.000,-conform voorwaarden
uit bijgevoegd subsidieregeling per 2021 en ten laste te leggen van 92510000 – 442000
incidentele subsidies.
5. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 hiervoor in de begroting €1.000,- op te nemen.
6. Intrekken van de systematiek uit 2013.
Bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de raad te sturen.
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04.02

Verhoging tarief hulpmiddelen 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021
Korte inhoud: We hebben vanaf 1 oktober 2014 regionale overeenkomsten lopen voor de
levering en het onderhoud van hulpmiddelen, zoals scootmobielen, rolstoelen en
woonvoorzieningen. Binnen deze overeenkomst hebben gemeenten tot 1 oktober 2020 de
gelegenheid om te verlengen. De overeenkomst eindigt op 1 oktober 2021. In 2014 werden
de contractvoorwaarden en de tarieven door aanbieders en gemeenten adequaat en
toereikend bevonden. Inmiddels is de branche veranderd. De huidige aanbieders hebben
aangegeven dat ze niet meer uitkomen met de huidige tarieven en dat deze moeten worden
verhoogd. Anders kunnen ze niet akkoord gaan met de verlenging van de huidige
overeenkomst met een jaar.
Besluit – Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de verhoging van de tarieven voor de levering en het onderhoud van
hulpmiddelen met 12,5% voor de periode van 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021.
2. De financiële gevolgen (extra kosten als gevolg van de prijsverhoging) voor Eemnes van €
3.700 voor 2020 en € 11.000 voor 2021 te dekken uit de desbetreffende budgetten en
eventuele overschrijdingen hierop achteraf te analyseren.

04.03

Bestuursrapportage en begrotingswijziging regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De regio heeft een Bestuursrapportage over de eerste acht maanden 2020
opgesteld en biedt deze ter kennisname aan. Tevens stelt de regio via begrotingswijziging
voor de regioconservator voor 2020 en 2021 incidenteel te financieren, waarbij de
gemeenten voor 2020 € 60.000 en voor 2021 € 40.000 bijdragen. Tevens is met de
portefeuillehouders afgesproken om in 2021 opnieuw de mogelijkheden van structurele
financiering van de regioconservator en het erfgoedfestival te onderzoeken. Over deze
begrotingswijziging mogen de deelnemende gemeenteraden voor 4 december hun zienswijze
kenbaar maken.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de regio
G&V, en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;

04.04

Meten van luchtkwaliteit: project Hollandse Luchten
Korte inhoud: Middels bijgaande RIB wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van
zaken van het project Hollandse Luchten
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande RIB, met daarin de stand van zaken aangaande het project
Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland
2. Deze RIB ter kennis aan de raad aan te bieden

04.05

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Het college besluit de informatiebrief Huisvesting verblijfsgerechtigden te delen met de raad.

04.06

Ondertekenen bestuursakkoord zero emissie
Korte inhoud: Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025,
dat is de gezamenlijke ambitie van gemeenten en marktpartijen en andere organisaties uit de
sector . Al 97 gemeenten hebben hiervoor een bestuursakkoord gesloten. De
regiogemeenten kunnen zich hierbij aansluiten en zo gebruik maken van de kennis en
praktijkervaring van deze “Coalition of the Willing”. Hiermee geven de colleges invulling aan
de amendementen en moties van de gemeenteraden.
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Besluit – Het college besluit in te stemmen met de toetreding tot het bestuursakkoord Zero
Emissie doelgroepenvervoer, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit voorstel.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente
Eemnes d.d. 17 november 2020.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen
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