BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
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Locatie
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Voorzitter
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dinsdag 25 mei 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma,
M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)
A. Griekspoor

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 18 mei 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst
Korte inhoud: De besluitenlijst van 18 mei 2021
Besluit - De besluitenlijst van 18 mei wordt gewijzigd vastgesteld:
02.01 Kadernota: nog geen akkoord, Kadernota behoeft aanvulling. Besluitvorming vindt
plaats op 25 mei.
04.02 Aanbestedingen dagactiviteiten jeugd: gewijzigd akkoord, inhoud op hoofdlijnen, geen
uitvoeringsinformatie en toegespitst op situatie Eemnes.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Meerwerk isolatie plafond Eemhof 1
Korte inhoud: Deel van het meerwerk te verhalen op de huurder
Besluit - Het college besluit:
€ 4580 in rekening te brengen bij de huurder van de Eemhof 1 te Eemnes voor het isoleren
van het plafond.
De eenmalige inkomsten te verantwoorden op kostenplaats 42030011 / 536000 (Eemhof 1).
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02.02

Jaarstukken 2020 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Instemmen met de jaarstukken 2020 en deze ter vaststelling aanbieden aan de
raad.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met de jaarstukken 2020 (deel A en deel B) met een nadelig saldo van
€1.703.726.
Kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de
jaarstukken 2020.
Het aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

02.03

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie
Korte inhoud: Trouwen op een alternatieve trouwlocatie, Wakkerendijk 154, 3755 DG
Eemnes
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met toewijzen alternatieve trouwlocatie,
Wakkerendijk 154, 3755 DG Eemnes

02.04

Kadernota 2022
Korte inhoud: In de Kadernota worden de beleidsvoornemens voor 2022 weergegeven.
Besluit - Het college besluit de kadernota 2022 aan de raad aan te bieden ter vaststelling.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Beantwoording raadsvragen ex art. 40 reglement van orde, Fractie Dorpsbelang
Korte inhoud: Overeenkomst artikel 40 van het 'Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad Eemnes' zijn door de fractie van Dorpsbelang
vragen gesteld. In dit voorstel wordt het college gevraagd in te stemmen met de
beantwoording zoals in de raadsinformatiebrief opgesteld
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de beantwoording en stuurt deze door aan de
raad.

03.02

Bouwen nieuwe woning aan de Goyergracht Noord 12 Eemnes incl. voorwaarde
Korte inhoud: Omdat de bouw van een nieuwe woning van 800 m3 niet binnen het huidige
bestemmingsplan past en de zogenaamde kruimelafwijking hier ook niet toepasbaar is, dient
een uitgebreide afwijkingsprocedure te worden gevoerd, waarbij een Verklaring Van Geen
Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig is. Voor het plan zijn de meningen en
gevoelens in de raadscommissie Ruimte op 10 mei 2021 gepeild, waarbij in meerderheid met
het plan is ingestemd.
Besluit - Het college besluit:
in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing i.v.m. de uitgebreide afwijkingsprocedure op
grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo);
de gemeenteraad voor te stellen de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven
i.v.m. de vergunningverlening voor de nieuw te bouwen woning aan de Goyergracht Nrd 12;
de Verklaring Van Geen Bedenkingen en de ontwerp-omgevings vergunning ter inzage te
leggen als de gemeenteraad over het afgeven van de VVGB, positief heeft besloten;
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de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a
Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

03.03

Hernoemen openbare ruimte
Korte inhoud: In 2014 zijn diverse straatnamen in de Zuidpolder vastgesteld waaronder de
Blomsingel. Omdat in het huidige plan de betreffende straat niet langs het water loopt wordt
voorgesteld om de naam Blomsingel te wijzigen in Blomlaan.
Besluit - Het college besluit eerst nadere inlichtingen in te winnen alvorens een besluit te
nemen.

03.04

Voortgang Implementatie Omgevingswet mei 2021
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet in
januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang
van de implementatie.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de voortgang implementatie
Omgevingswet (mei 2021) en de raad door middel van bijgevoegde Raads Informatie Brief
(RIB) over de voortgang te informeren

03.05

Verkoop HSS
Korte inhoud: Verkoopvoorstel HSS
Besluit - Het college besluit het voorstel vast te stellen met inbegrip van de aanpassingen
die in overleg met de portefeuillehouder gedaan zijn.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over handhaving en toezicht
kinderopvang aan de inspectie van het onderwijs (tweedelijns toezicht). Er wordt een verslag
opgesteld dat inzicht geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar
bevoegdheden. De minister baseert zich voor zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk
toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag wordt ter kennisname aan de
Raad gebracht.
Besluit - Het college besluit:
1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 gemeente Eemnes vast te stellen
2. De Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde verantwoording.
3. De vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELI NGEN

06.01

Concept zienswijze Laren op BEL begroting
Korte inhoud: ter kennisname
Besluit - Het college heeft kennisgenomen van de zienswijze van de gemeente Laren.

Besluitenlijst dinsdag 25 mei 2021

Pagina 3 van 4

06.02

Planning HSS en de Hilt
Korte inhoud: planning hss en de hilt
Besluit - Het college neemt kennis van het memo

06.03

Deelname Eemnes Nationale Rampjaarherdenking
Korte inhoud: verzoek om deelname
Besluit - Het college besluit eenmalig een bijdrage van € 250 te verlenen en stuurt alle
informatie met een warme aanbeveling naar de Historische Kring.

06.04

Aanbieden coöperatief convenant Rabobank
Het college neemt kennis van het coöperatief convenant

06.05

VNG uitnodiging ALV 16 juni 2021
Het college besluit de GS aan de ALV deel te laten nemen.

06.06

AGV-Vrijwilligersacties
Korte inhoud: Vrijwilligersorganisaties willen graag persoonsgegevens van de gemeente
gebruiken voor vrijwilligersacties zoals bijv. paasbrood rondbrengen of een bloemetje e.d.
Dat is niet formeel geregeld
Besluit - Het college besluit mee te werken aan het controleren van de bestanden van de
organisaties. Dit moet per keer voorgelegd worden aan het college.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 1 juni 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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