BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris of Griffier

dinsdag 19 januari 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), A. Griekspoor-Verdurmen (Gemeentesecretaris)

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 12 januari 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst dd 12 januari 2021
Besluit - Het college besluit de besluitenlijst dd 12 januari 2021 ongewijzigd vast te stellen.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Aanwijzen locaties voor de Tweede Kamer verkiezingen maart 2021
Korte inhoud: voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 moeten er aangewezen
worden: stembureaus, inleverpunt briefstembewijzen en tellocaties.
Besluit - Het college besluit:
- de stembureaus aan te wijzen, conform bijlage 1
- de inleverpunten en de openingstijden voor de briefstembewijzen aan te wijzen, conform
bijlage 2
- aanwijzen tellocatie voor de stembureaus van 15 en 16 maart alsmede voor het
briefstembureau, conform bijlage 3
- de meerkosten a.g.v. de te nemen maatregelen m.b.t. Corona in de jaarrekening 2021 te
verantwoorden en als ‘Corona kosten’ op te voeren
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Vrijstelling van huur Tetteroo B.V. COVID
Korte inhoud: Verzoek kwijtschelding terras huur 2020
Besluit - Het college besluit:
1. Over de huurperiode van 1-1-2020 tm 31-12-2020 de huur, welke bakkerij Tetteroo
verschuldigd is, kwijt te schelden
2. De huurkorting ad € 1250 exclusief BTW te verantwoorden op kostenplaats 9203000 /
438062

03.02

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Handhaving en Toezicht 2021
Korte inhoud: Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving 2021 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen. Tevens wordt
voorgesteld om het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 RUD Utrecht vast te stellen en dit ter
kennisname aan de raad te sturen.
Besluit - Het college besluit het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving 2021 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

03.03

Zienswijze op besluit fysieke afsluiting Slotweg Blaricum
Korte inhoud: Op 17 december 2020 heeft gemeente Blaricum het besluit: ‘ontwerpbesluit tot
het realiseren van een fysieke afsluiting op de Slotweg’ bekend gemaakt. Deze maatregel
heeft voor Eemnes, als directe buurgemeente van Blaricum, ook de nodige nadelige
gevolgen. Het college van Eemnes maakt van de mogelijkheid gebruik om als direct
belanghebbende wegbeheerder en buurgemeente een zienswijze in te dienen op dit besluit.
Deze zienswijze is in dit voorstel bijgevoegd en wordt in het college geaccordeerd voordat
deze wordt ingediend.
Besluit - Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de opgestelde zienswijze naar aanleiding van het besluit:
ontwerpbesluit tot het realiseren van een fysieke afsluiting op de Slotweg'.
2. De zienswijze per brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van
Blaricum.

03.04

Reconstructie oostelijke aansluiting (Quick Win) A27 Eemnes en aanleg HOV haltes
Korte inhoud: Instemmen met het voorlopig ontwerp en aanvraag krediet voor de verdere
uitwerking tot definitief ontwerp, aanbesteding en uitvoering
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorlopig ontwerp voor de reconstructie
van de oostelijke aansluiting (Quick Win) A27 Eemnes en integrale aanpak met de aanleg
van de HOV infrastructuur

03.05

Beantwoording technische vragen en vragen uit de Cie Ruimte inzake implementatie
Omgevingswet
Korte inhoud: Er zijn technische vragen gesteld en er zijn in de Commissie vragen gesteld
over het voorstel programmaplan implementatie Omgevingswet. Deze vragen worden in dit
voorstel beantwoord.
Besluit -. Het college besluit
1. in te stemmen met de voorgestelde antwoorden op technische vragen en vragen uit de
Commissie Ruimte over het voorstel programmaplan implementatie Omgevingswet.
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2. de antwoorden voor verdere doorgeleiding naar de griffie te sturen.

03.06

Financiën Reconstructie Aansluiting A27
Korte inhoud: Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van het aanbesteden en uitvoeren
van de reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes
Besluit - Het college besluit:
1. Geheimhouding op te leggen conform artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10
lid 2 onder g van de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de volgende bijlagen:
a. Uitwerking Financiën Reconstructie Aansluiting A27
b. Kostenraming voorlopig ontwerp (door Sweco)
2. Aan de raad voor te stellen:
a. De geheimhouding te bekrachtigen op bijlagen:
i Uitwerking Financiën Reconstructie Aansluiting A27
iii. Kostenraming voorlopig ontwerp (door Sweco)
b. Een uitvoeringskrediet ad € 2.500.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van de
uitvoering van de reconstructie kruispunt onderaan A27 afrit Eemnes;
c. de toekomstige afschrijvingslasten (op basis van annuïteiten) te dekken uit de Reserve
Kapitaallasten;
d. de 6e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Beantwoording raadsvragen VVD en D66
Korte inhoud: VVD heeft vragen gesteld over de distributie van de PMD-zakken en de D66
heeft vragen gesteld over de inzamelfrequentie van het PMD. Deze raadsvragen zijn
beantwoord.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met: Bijgaande beantwoording op de raadsvragen
van de VVD (distributie PMD-zakken) en D66 (wijziging inzamelfrequentie PMD).

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 26 januari 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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