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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 15 juni 2021

01.01

Besluitenlijst College 15 juni 2021
De collegebesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Regionaal programma Wonen en Werken Regio Amersfoort
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om akkoord to gaan met het Regionaal programma Wonen
en Werken Regio Amersfoort.
Besluit -Het college besluit akkoord to gaan met het Regionaal Programma Wonen en
Werken Regio Amersfoort. en in to stemmen met de raadsinformatiebrief en het programma
ter informatie to sturen Haar de gemeenteraad.

03.02

Kap van vier eikenbomen aan de Kastanjeberg
Korte inhoud: De raad heeft ingestemd met de plannen aan de Bramenberg en Kastanjeberg.
Op de Kastanjeberg komen parkeervakken voor vrachtwagens voor de duur van 10 jaar. Om
de vakken aan to leggen moeten vier eikenbomen worden gekapt.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met het kappen van vier eikenbomen aan de
Kastanjeberg, nabij de A27, ten behoeve van de aanleg van de vrachtwagenparkeervakken
en hiermee het besluit to nemen de kapvergunning to verlenen.
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PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Toelichting cijfers WoningNet 2019 en 2020
Korte inhoud: In de Commissievergadering BSM van 16 november 2020 is toegezegd een
toelichting to geven bij het jaaroverzicht van WoningNet over 2019. Het overzicht betreft alle
sociale huurwoningen die door verhuizing of nieuwbouw beschikbaar zijn gekomen voor
nieuwe verhuur en via WoningNet zijn geadverteerd. Recentelijk zijn ook de jaartabellen over
2020 opgemaakt. Deze cijfers zijn meegenomen in de raadsinformatiebrief. Ook zijn de
cijfers naast de woonvisie en het woonbehoefteonderzoek gelegd.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met de raadsinformatiebrief en ter informatie toe
to zenden aan de gemeenteraad.

04.02

Afrekening subsidie Versa Welzijn 2020
Korte inhoud: Versa Welzijn heeft uitgebreid het subsidie 2020 verantwoord. Zowel
inhoudelijk via een jaarverslag als financieel met de jaarrekening 2020. De verantwoording is
helder en voldoet aan de afgesproken prestaties.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met de verantwoording van Versa en de subsidie
2020 vast to stellen op € 369.837,--, dat al volledig betaalbaar is gesteld.

04.03

Vaststelling subsidie stichting Halt 2020
Korte inhoud: Halt heeft verantwoording 2020 ingediend. Vanwege corona-beperkingen heeft
Halt in 2020 niet alle overeengekomen uren volgens opdracht besteed. Er is 6 uur minder
besteed. Met name in voorlichting op scholen. Halt geeft een keuze uit 3 opties om het
subsidie of to handelen: a. restitutie van het niet bestede bedrag, b. coulance, uitbetaling van
dit bedrag en c. 50%-50% , restitutie van de helft van het bedrag.
Besluit -Het college besluit de subsidie 2020 aan stichting Halt voor voorlichting en advies
vast to stellen op € 3360,- en geen bedrag terug to vorderen

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes -college van B&W d.d. dinsdag 29 juni 2021.
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