BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
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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.: 16 november 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst Eemnes dd 16 november 2021
Besluit - De collegebesluitenlijst van dinsdag 16 november 2021 wordt ongewijzigd
goedgekeurd.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Coronacompensatie BEL Combinatie
Korte inhoud: Coronacompensatie BEL Combinatie door de BEL-gemeenten
Besluit - Het college besluit: In te stemmen met een Coronacompensatie BEL Combinatie
voor de gemaakte Coronakosten 2021; De kosten van deze Coronacompensatie BEL
Combinatie te verantwoorden in het rekeningresultaat 2021.

02.02

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften
Korte inhoud: Het college wordt gevraagd mandaat te verlenen aan de algemeen directeur
van de Veiligheidsregio Utrecht om medewerkers als toezichthouders aan te wijzen.
Besluit - Het college besluit: mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de
Veiligheidsregio Utrecht om medewerkers als toezichthouders aan te wijzen.

Besluitenlijst dinsdag 23 november 2021

Pagina 1 van 3

02.03

Herziening reglement Burgerlijke stand 2022
Korte inhoud: Het reglement burgerlijke stand 2022, de artikelsgewijze toelichting en de
uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2022 vaststellen en het
reglement 2016 in trekken.
Besluit – Het college besluit eerst nader informatie in te winnen alvorens een besluit te
nemen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Samenwerking aanleg glasvezel
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd voor een samenwerking met DeltaFiber voor aanleg van glasvezel in Eemnes.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het gaan afsluiten van een
Samenwerkingsovereenkomst met Delta-Fiber voor aanleg van glasvezel in Eemnes.

03.02

Intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht
Korte inhoud: De gemeente Eemnes is mede verantwoordelijk voor het in stand houden van
de oever tussen de weg Goyergracht Noord en de watergang Gooiergracht. De Gooiergracht
komt in aanmerking voor kwaliteitsbaggeren met behulp van subsidiegelden. Dit raakt het
beheer van de oever. We stellen u voor om, samen met de andere betrokken partijen, een
intentieverklaring aan te gaan. Hiermee houdt de gemeente Eemnes grip op (de kosten voor)
het beheer en onderhoud van de oever en ondersteunt zij een gezamenlijk proces voor de
integrale ontwikkeling van de Gooiergracht en het helder en eenduidig beleggen van de
taken en verantwoordelijkheden.
Besluit - Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,
besluiten: In te stemmen met het aangaan van de ‘Intentieverklaring integrale aanpak
Gooiergracht’, onder de voorwaarde dat deze intentieverklaring ook wordt aangegaan door
de gemeenschappelijke regeling Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer, het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Blaricum en de gemeente Laren. De heer Th. Reijn,
portefeuillehouder, te machtigen om de ‘Intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht’
namens de gemeente Eemnes te ondertekenen, onder de voorwaarde dat deze
intentieverklaring ook is aangegaan door de gemeenschappelijke regeling Gooiergracht en
Vijzelgemaal Eemmeer, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Blaricum en de
gemeente Laren.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Rapportage voortgang klimaatbeleid
Korte inhoud: Inhoudelijke rapportage van de voortgang van het klimaatbeleid van de
gemeente Eemnes.
Besluit – Het college besluit nadere informatie in te winnen alvorens in te stemmen met de
inhoud van de voortgangsrapportage.

04.02

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting verblijfsgerechtigden tot op heden
Besluit - Het college besluit: De informatienota 'Huisvesting verblijfsgerechtigden' te delen
met de raad
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04.03

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen; de Orange the World campagne 2021
Korte inhoud: Van 25 november tot 10 december komen mensen over de hele wereld in actie
om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Met dit voorstel adviseren wij de gemeente om deel
te nemen aan deze actie zodat de boodschap dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is alle
delen van Nederland bereikt
Besluit - Het college besluit: Deel te nemen aan de actie door van 25 november tot 10
december de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat 16a te verlichten. De leverancierskosten voor
de verlichting ad. €605,00 ten laste te leggen van Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd,
subsidie preventief voorveld.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 30 november 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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