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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 10 november 2020

De besluitenlijst van 10 november 2020 wordt gewijzigd vastgesteld:
Wijzigingen zijn:
- t.a.v. 03.02 (toevoeging punt 6)
- t.a.v. 04.01 (betreft alle sportverenigingen)
Toegevoegd punt 03.03 Noordbuurt grondaankoop
02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Besluit Bibliotheek
Het College besluit:
1. De voormalige bibliotheek aan de Raadshuislaan 49a te verkopen aan Anrowa BV voor
de getaxeerde waarde
2. In te stemmen met de conceptkoopovereenkomst.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Ingebruikgeving gronden Stachouwerweg en Eemnesser Vaartsteeg te Eemnes.
Korte inhoud: Om de reeds per 1 januari 2020 in gebruik genomen bermen gelegen aan de
Stachouwerweg en Eemnesser Vaarsteeg te Eemnes ter goedkeuring voor te leggen aan het
college en dit middels een bruikleenovereenkomst te formaliseren.
Het college besluit 1. Een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten voor een gedeelte van de

Besluitenlijst dinsdag 17 november 2020

Pagina 1 van 3

percelen gemeentegrond aan de Stachouwerweg en de Eemnesser Vaartsteeg te Eemnes
voor onbepaalde tijd welke met terugwerkende kracht in gaat op 1 januari 2020.
2.Dat er geen kosten in rekening worden gebracht aan bruiklener voor de in bruikleen uit te
geven gronden en bermen.
3.Dat de kosten voortvloeiend uit het jaarlijkse beheer- en de inrichtingsopgave van de
betreffende gronden en bermen voor rekening komt van bruiklener.
4. Het College besluit dat de burgemeester de wethouder Grondzaken mag mandateren om
de bruikleenovereenkomst te ondertekenen.
04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER

04.01

Overdragen restant uitvoeringsbudget 2020 Sportakkoord
Korte inhoud: I.v.m. de specifieke uitkering dient het restbedrag te worden opgemaakt in
2020. Door het over te dragen voldoen we aan de vereisten van VWS.
Het college besluit:
1. In te stemmen met overdracht van de resterende middelen in 2020 à €19.000,-aan
Sportimpuls.nl BV, en deze kosten te verantwoorden op de kostenplaats Sport, Bewegen en
Meedoen.
2. In te stemmen met het doen van vervolgaanvragen voor 2021 en 2022 voor een bedrag ter
hoogte van ongeveer €10.000,-.

04.02

Amendement “inzake extra VVE budget begroting 2020” en motie “vervoer
bewegingsonderwijs”.
Het college besluit:
1) De informatiebrief ter kennisname te versturen naar de raad.
2) Het Presidium te verzoeken dit schrijven ter bespreking te agenderen in de Commissie
BSM.

04.03

Raadsnotitie Herschikking AVU-begroting 2020
Korte inhoud: Bij het opstellen van een begroting wordt rekening gehouden met toekomstige
ontwikkelingen. Door onvoorziene ontwikkelingen kunnen er financiële consequenties
ontstaan in een lopend begrotingsjaar. Om de begroting dan sluitend te krijgen ten opzichte
van de jaarrekening wordt er een herschikking doorgevoerd op de begroting 2020.
Het college besluit om de raadsnotitie 'Herschikking AVU begroting 2020' ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad Eemnes

04.04

Onderzoeksopdracht Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
Het college besluit:
1. In te stemmen met de onderzoeksopdracht JGT
2. In te stemmen met het vragen van een offerte bij KPMG, Twijnstra en Gudde en AEF
3. De wethouder te mandateren om een keuze te maken uit de ingediende offertes
4. De raad mondeling te informeren over deze opdracht

04.05

Raadsinformatiebrief Tomingroep najaar 2020
Korte inhoud: De raad wordt middels een informatiebrief geïnformeerd over de huidige gang
van zaken bij de Tomingroep.
Het college besluit de raadsinformatiebrief Tomingroep najaar 2020 met oplegger ter
kennisname te verstrekken aan de raad.
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04.06

Voortzetting regionaal leerhuis
Korte inhoud: Medio 2014 is het regionaal leerhuis gevormd. Het doel van het regionaal
leerhuis is om met name in de uitvoering samen leren, professionaliseren, kennis opdoen en
delen en inspireren te ondersteunen. De looptijd en financiering van het regionaal leerhuis is
verlopen. Daarom wordt er nu door de regio aan de colleges gevraagd om het leerhuis te
continueren.
Het college besluit:
1. Het regionaal leerhuis structureel te continueren.
2. Hiervoor een jaarlijks bedrag van regionaal € 27.000 beschikbaar te stellen waarbij het
aandeel per gemeente op basis van het inwonertal wordt vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage
voor Eemnes komt uit op € 932.
3. De raad voor te stellen voor de inhoud geen zienswijze in te dienen maar wel voor de
procedure, te weten dat voor dit soort kleine bedragen, dit niet naar 8 gemeenteraden hoeft.

04.07

Subsidie overdragen stroomvoorziening aan SV Eemnes
Korte inhoud: Per 2021 worden alle kosten voor het gebruik van stroom voor rekening van
SV Eemnes gebracht. Jaarlijks bedraagd dit ca. 7.000 aan extra kosten. Om de vereniging
tegemoet te komen wordt voorgesteld gedurende 5 jaar een aflopende subsidie te
beschikken.
Het college besluit:
1.Subsidie te verlenen aan SV Eemnes ter compensatie van de hogere stroomkosten per
2021 en daartoe in 2021 €7.000, in 2022 €5.000, in 2023 €3.000, in 2024 €2.000 en in 2025
tot slot €1.000 extra subsidie te verlenen.
2. De kosten voor 2021 incidenteel ten laste te leggen van kostenplaats 92510000-443815,
Voor de jaren 2022 tot en met 2025 de genoemde bedragen bij beslispunt 1 op te nemen in
de meerjarenbegroting op kostenplaats 92510000-443815.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

05.01

Slotweg
Korte inhoud: Afsluiten Slotweg door gemeente Blaricum
Besluit - College wil de zienswijze indienen waarbij we teleurstelling tot uitdrukking brengen
dat formele hoor, - en wederhoor niet is gebeurd. Het college is tegen afsluiting, wegens de
onwenselijke gevolgen voor de Goyergracht Noord die primair door inwoners van Blaricum
wordt gebruikt. Dat het afsluiten van de Slotweg ertoe zal leiden dat het verkeer uit Blaricum
via de Stachouwerweg, de Goyergracht zal opzoeken met extra verkeer door de Bouwvenen
tot gevolg en een onwenselijke druk op de Stachouwerweg. Wij hopen dat dit ons niet zal
noodzaken om te besluiten tot eenrichtingsverkeer op de Stachouwersweg.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 24 november 2020.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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