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1.

Vaststellen besluitenlijst 18 december 2018
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld (betreft toevoeging bij 5.2)

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Aanwijzing collectieve festiviteit 2019
Korte inhoud: In artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2017 is bepaald
dat het college dagen of dagdelen kan aanwijzen als zijnde collectieve festiviteiten.
Burgemeester en wethouders besluiten 27 april 2019 (Koningsdag) aan to wijzen als een
collectieve festiviteit waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20
van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.

2.2.

Aanpassing tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2019
Korte inhoud: De rijksoverheid heeft voor 2019 haar tarieven voor reisdocumenten en
rijbewijzen vastgesteld. De tarieven voor de reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
waren bij opstellen van de legesverordening 2019 nog niet bekend. Inmiddels zijn deze wel
bekend gemaakt en moet de legesverordening hier op worden aangepast.
Het college besluit: de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening
2019 vast to stellen.

2.3.

Ambities opknapbeurt Impuls gebouw
Korte inhoud: Op 13 november jl. heeft uw college ingestemd met de klusopdracht
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opknapbeurt Impuls. Bijgevoegde memo geeft de resultaten van de werkzaamheden uit fase 1
weer en geeft een uiteenzetting van de mogelijkheden in ambitieniveau. Uw college wordt met
dit voorstel gevraagd richting to geven aan de ambities en wensen die in de volgende fase
Hader uitgewerkt dienen to worden in een programme van eisen en een financiele
doorrekening.
Het college besluit:
1. Kennis to nemen van bijgevoegd memo;
2. Zoals beschreven in voornoemd memo, de volgende ambities en wensen Hader uit to
werken:
1. Uitvoering werkzaamheden conform MJOP voor de jaren t/m 2021;
2. Maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat;
3. Uitbreiding aantal kooktoestellen;
4. Betere zichtbaarheid open zijn;
5. In het kader van de verduurzaming, het gebouw niet geheel los to koppelen van het
aardgasnetwerk, maar wel gebruik to maken van hernieuwbare energies
3. Voorafgaand aan het opstellen van een programme van eisen en de financiele doorrekening
een interieurontwerper in to huren voor advies bij de uitwerking van de ambities in een
interieurontwerp.
2.4.

2e Wijziging Tarieventabel A, behorende bij de Legesverordening 2019
Korte inhoud: Wijziging tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2019
Het college besluit de read voor to stellen om de bij de Legesverordening 2019, behorende
gewijzigde tarieventabel A vast to stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019
Kennis nemen van het Actieplan Boa's 2019 Vaststellen van het Beleidsplan
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast to stellen.
Hierin is opgenomen de inzet van de VTH-organisatie in 2019 en de bestuurlijke prioriteiten.
Het Actieplan Boa's 2019 bevat een toelichting op de Boa-bevoegdheden, de beschikbare
Boa-capaciteit en prioriteiten. Daarnaast wordt voorgesteld om het VTH-beleidsplan 2019-2022
vast to stellen. Dit is het kader stellend document dat richting geeft aan de uitvoering,
ontwikkeling en kwaliteit van de VTH-organisatie voor de komende jaren. Dit plan bevat onder
andere de doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren.
Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast to stellen en
dit ter kennisname aan de read to sturen.
2. Het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019- 2022 vast to stellen en dit ter
kennisname aan de read to sturen.
3. Kennis to nemen van het gewijzigde Actieplan Boa's 2019.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Ouderenhuisvesting ontwikkellocatie de Hilt
Korte inhoud: Aan de gemeenteraad is toegezegd dat het college in gesprek gaat met het
zorgkantoor om to kijken of er behoefte is aan een verzorgingshuislocatie op ontwikkellocatie
de Hilt. In het memo is het resultant opgenomen van een integraal ambtelijk advies en
gesprekken met zorgpartijen en het zorgkantoor.
Het college besluit:
1. Kennis to nemen van het memo over de ouderenhuisvesting op locatie de Hilt.
2. Het memo ter kennisgeving aan to bieden aan de read.
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4.2.

Consultatienota
Korte inhoud: In de consultatienota bij de concept woonvisie zijn alle zienswijzen door de
verschillende stakeholders opgenomen. Tevens worden wijzigingsvoorstellen gedaan voor de
definitieve conceptversie van de woonvisie.
Het college besluit:
1. De consultatienota bij de concept woonvisie vast to stellen.
2. De voorgestelde wijzigingen in de woonvisie door to voeren en toe to voegen aan de
stukken voor de Sessie van 14 januari 2019.

4.3.

Raadsmemo Voortgang Kadernota Eemnes, Sociaal Domein, 2018-2021, nr. 2
Korte inhoud: Door middel van dit 2e raadsmemo willen we de raad informeren over de
ontwikkelingen rond de doelen van het sociaal domein uit de Kadernota Eemnes.
Het college besluit:
1. In to stemmen met de inhoud van het 2e Raadsmemo Voortgang Kadernota Eemnes,
Sociaal Domein, 2018-2021
2. Het memo ter informatie Haar de raad to sturen
PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

5.1.

Voorlopig ontwerp en verdere aanpak herinrichting Laarderweg Oost I Wakkerendijk.
Het college besluit:
1. In to stemmen met het voorlopig ontwerp en plan van aanpak voor de herinrichting van de
Wakkerendijk en Laarderweg oost;
2. De raad voor to stellen voor de voorbereiding en uitvoering hiervan het resterende bedrag
van € 2.087.000 minus toe to kennen subsidiebedrag uit de investeringsplanning 2019 vrij to
laten vallen;
3. De raad voor to stellen een aanvullend krediet van € 588.000 beschikbaar to stellen voor het
rioolgedeelte;
4..De raad voor to stellen begrotingswijziging nr (Hader in to vullen na subsidiebeschikking) van
2019 vast to stellen;
5. Vooruitlopend op de goedkeuring door de raad de werving van een projectleider op to
starten voor de verdere voorbereiding, begeleiding van de aanbesteding en uitvoering.

5.2.

Budget verkeerskundige aanpassingen i.v.m. Huis van Eemnes
Korte inhoud: In verband met de opening van het Huis van Eemnes moet de aansluiting van de
Fazantenhof op de Noordersingel aangepast worden en moet er worden gezorgd voor veilige
routes. Hiervoor is externe deskundigheid vereist. Daar is in de begroting 2019 niet voorzien.
Het college besluit de raad voor to stellen:
1. € 195.000 ter beschikking to stellen voor het voorbereiden en uitvoeren van de gewenste
verkeerskundige aanpassingen verband houdend met het Huis van Eemnes (kruising, veilige
routes);
2. De afschrijvingstermijn to stellen op 25 jaar;
3. De kapitaallasten in de begroting 2020 en meerjarenraming op to nemen;
4. Begrotingswijziging nr. 4 van 2019 vast to laten stellen.
5. Gelet op de noodzaak om per 1 januari 2019 een veilige oversteekvoorziening to realiseren
besluit het college of to wijken van de aanbestedingsregels en het contract van de adviseur die
het GVVP opgesteld en uitgewerkt heeft to verlengen.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Memo stand van zaken ontwerp buitenruimte HvE
Het college geeft aan dat beide varianten voor de inrichting van de buitenruimte van het Huis
van Eemnes mogelijk zijn. Het college heeft een lichte voorkeur voor variant 2 in verband met
de verkeersveiligheid (geen oversteekplaats van fietsparkeren Haar voetgangersgebied). Het
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college wil graag dat het `olifantenpaadje' dat zich gevormd heeft vanaf de parkeerplaats van
de voetbal Haar de Noordersingel ingetekend wordt, dat deze verhard wordt en dat de in / uitrit
van het paadje op de parkeerplaats veilig gemaakt wordt. Tevens wil het college een haag
tangs de Noordersingel als scheiding tussen het fietspad en de weg vanaf het kruispunt
Fazantenhof tot aan de uitrit van de brandweer.
Qua inbreng van omwonenden wit het college graag een inloopavond organiseren voor
belanghebbenden en geinteresseerden. De input van deze avond wordt zo veel als mogelijk
meegenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van Eemnes
gehouden op 15 januari 2019.
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