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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 5 april 2022

01.01

Goedkeuring besluitenlijst
De besluitenlijsten van 5 april worden ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Bedrijfswoning Rijksweg 7 loskoppelen van Agrarisch bedrijf Rijksweg 9 en een
woonbestemming to geven.
Korte inhoud: De bewoners van Rijksweg 7 hebben de gemeente verzocht de bedrijfswoning
los to koppelen van het agrarisch bouwvlak aan de Rijkswg 9 en een woonbestemming to
geven.
Besluit —Het college besluit:
- Het ontwerp partiele herziening Rijksweg 7 en 9 voor het loskoppelen van de
bedrijfswoning van het agrarische bedrijf aan de commissie Ruimte voor to leggen om de
meningen en gevoelens to peilen;
Het ontwerpbestemmingsplan partiele herziening Rijksweg 7 en 9 daarna ter inzage to
leggen als de commissie in gewogen meerderheid geen bezwaar heeft tegen het plan.

03.02

Ontwerp programmabegroting 2023 RUD Utrecht, 1e begrotingswijziging 2022 RUD
Utrecht, jaarverslag
Korte inhoud: Op 31 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) de ontwerp programmabegroting 2023
vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van
artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze geven.
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Besluit —Het college besluit:
1. de raad voor to stellen geen zienswijze in to dienen op de ontwerp programmabegroting
2023 RUD Utrecht;
2. het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht per bijgaande brief over dit voorstel to
informeren;
3. de raad voor to stellen de bijdrage RUD Utrecht 2023 en volgende jaren op to nemen in de
begroting van 2023 en volgende jaren.

03.03

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 14 september 2021 heeft het college het handhavingsverzoek
van 02 juli 2021, om de beschikking van 26 april 2021 in to trekken en alsnog handhavend op
to treden met vasthouding aan de begunstigingstermijn die gesteld was op 1 mei 2021,
afgewezen.
Besluit -Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes besluit:
- zich to conformeren aan het advies van de bezwaarschriftencommissie 03 maart 2022,
het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond to verklaren,
- het bestreden besluit in stand houden doch inhoudelijk zodanig to wijzigen dat in het
kader van de belangenafweging de gedoog- respectievelijk begunstigingstermijn beperkt
wordt tot 31 december 2022, zodat het zicht op de ten spoedigste verwijdering van de
illegale bouwwerken in beeld blijft.
proceskostenvergoeding toe to kennen aan bezwaarmaakster 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 W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Zonnecarport parkeerplaats BEL kantoor, bij ingang gemeente Eemnes
Korte inhoud: De gemeente Eemnes streeft Haar klimaatneutraliteit in 2030. Om dit doel to
halen is het nodig om efficient gebruik to maken van de ruimte in Eemnes. Het ontwikkelen
van zonnecarports is daarvoor een (kansrijke) oplossing. Hiervoor is een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een businesscase gemaakt.
Besluit —Het college besluit:
- Onder voorbehoud van instemming van het BEL bestuur een zonnecarport to realiseren
op de openbare parkeerplaats van het BEL kantoor;
- Voor de afschrijving of to wijken van de nota waarderen en afschrijven en de
afschrijvingstermijn vast to stellen op 25 jaar;
Hiervoor een raadsvoorstel zoals weergegeven in bijlage 2 aan to bieden aan de
gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 19 april 2022.
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