EEMNES

BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes -college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 3 mei 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), R. ten Have
(Wethouder), M. Havinga-de Jong (wethouder), M.B.E. van den Berg
(Gemeentesecretaris)

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.:

01.01

Goedkeuring besluitenlijst 25 april 2022
Korte inhoud: Vaststellen besluitenlijst
Besluit - De besluitenlijst van 25 april wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 VRU
Korte inhoud: Conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) ontvangt u hierbij de jaarstukken en begroting waarin de financiele en
beleidsmatige kaders voor de begroting van 2023 zijn opgenomen. Er is voor Eemnes een
structurele stijging van €23.000 euro, voortvloeiend uit autonome ontwikkelingen. De
kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de
bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiele kader en
ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon-en prijsaanpassing en
de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel (Openbaar Meldsysteem) zijn bepalend voor
de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket.
Besluit —Het college besluit de raad voor to stellen:
1. Geen zienswijze in to dienen op de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van de
Veiligheidsregio Utrecht.
2. Dit besluit kenbaar to maken aan de Veiligheidsregio Utrecht
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02.02

Vaststellen portefeuilleverdeling college van B&W 2022-2026
Korte inhoud: Met een nieuwe coalitie van Dorpsbelang en het CDA voor de periode 20222026 en de benoeming van drie wethouders tot het college is het nodig de
portefeuilleverdeling vast to stellen. Met dit voorstel wordt tot een samenhangende
taakverdeling gekomen en wordt ook de vertegenwoordiging bij gemeenschappelijke
regelingen geregeld.
Besluit —Het College besluit:
1

De portefeuilleverdeling zoals in de bijlage opgenomen wordt gewijzigd vastgesteld:
Wethouder Reijn: Volkshuisvesting (lokale Eemnesser zaken waaronder de Alliantie),
Economische zaken, project jeu de boules, beachvolleybal, beweegtuin.
Wethouder Havinga: Volkshuisvesting Regio Amersfoort, verenigingsleven.
Wethouder Ten Have: Sport en lid van het Algemeen bestuur van Afvalverwijdering
AVU

Wethouder Havinga aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de regio
Gooi en Vechtstreek;
3 Wethouder Havinga aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de Tomin
Groep;
4 Wethouder Havinga aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de GGD
regio Utrecht;
5 Wethouder Ten Have aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de
Afvalverwijdering Utrecht AVU.
6 Wethouder Ten Have aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur Cooperatie
Gastvrije Randmeren;
7 Wethouder Ten Have aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;
8 Wethouder Ten Have aan to wijzen als lid van het Bestuur van de Bel Combinatie;
9 Burgemeester Van Benthem aan to wijzen als lid van het Algemeen bestuur van de
VRU;
10 De raad met bijgaande Raadsinformatiebrief to informeren.
11 Wethouders Reijn en Havinga beide aan to wijzen als lid van de Aandeelhouders
Vergadering Zuidpolder
2

Voorts worden n.a.v. de `rapportage risicoanalyses integriteit' de volgende
beheersmaatregelen getroffen:
- Wethouder Havinga
o Beeindigen van de functie van bestuurslid van de Stichting Steuncomite
Eemnes-Oekraine; wordt per 11 mei beeindigd.
o Tot 15 juli 2022 zal zij zich actief onthouden van beraadslaging en besluitvorming
waar het de belangen van Proceon Scholengroep betreft. Wethouder Ten Have
neemt tot 15 juli 2022 alle zaken waar die betrekking hebben op Proceon
Scholengroep dan wel waar Proceon Scholengroep direct of indirect bij
betrokken is.
- Wethouder Ten Have
o Maakt geen gebruik van vergoeding pensionkosten.
o Enkel reiskosten die gekoppeld zijn aan de functie van wethouder kunnen
worden gedeclareerd. Geen declaraties voor woon-werkverkeer.
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Indien gemeente Eemnes software zal afnemen van Visma-Roxit zal de partner
van wethouder Ten Have zich hiervan distantieren en zal een andere
accounthouder van Visma-Roxit werkzaamheden overnemen. Hierbij geldt een
wederkerigheid; wethouder Ten Have zal niet betrokken zijn bij zaken met
Visma-Roxit.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Op 15 juli 2019 heeft bezwaarmaker een aanvraag ingediend om een
omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een geluidswal op het perceel Goyergracht
Noord 12 to Eemnes. Bij brief van 11 november 2019 is de beslistermijn verlengd tot 25
december 2019. Bij brief van 06 december 2019 is aan bezwaarmaker gemeld dat de
procedure is gewijzigd; de uitgebreide openbare procedure is van toepassing. Het college
heeft bij besluit van 28 oktober 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
Besluit -Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes besluit:
- zich to conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 25 maart 2022;
- het bezwaarschrift ontvankelijk to verklaren;
- het bestreden besluit to herroepen omdat ten onrechte de reguliere procedure is gevolgd;
- alsnog de juiste procedure to volgen door teninzagelegging van het ontwerpbesluit; en
- proceskostenvergoeding toe to kennen aan bezwaarmaker voor het indienen van een
bezwaarschrift door de gemachtigde (1 punt) en het vertegenwoordigen door de gemachtigde
op de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie (1 punt)

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER R. TEN HAVE

05

PORTEFEUILLE WETHOUDER M. HAVINGA

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 10 mei 2022.

r'"~

Voorzitte ,
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De heer R. an Benthem

Besluitenlijst dinsdag 3 mei 2022

S

r
yr

an den Berg

Pagina 3 van 3

