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Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 19 april 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst d.d. 19 april 2022
De besluitenlijsten van 19 april worden ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Aanwijzingsbesluit ondergrondse afvalcontainers Zuidpolder
Korte inhoud: Voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen door middel van
ondergrondse containers is voor een aantal woningen die zelf geen of een kleine
opstelruimte hebben voor minicontainers een locatie aangewezen op de Hoogeboomstraat.
Er is een container voor restafval (met pasje) en een container voor papier/karton (zonder
pasje) voorzien.
Besluit —Het college besluit:
kennis to nemen van mogelijke locaties voor een opstelplaats zoals weergegeven in
bijlage 2 `Mogelijke locaties ondergrondse afvalcontainer deelplan 4.3'
De voorkeurslocatie aan de Hoogeboomstraat zoals opgenomen in bijlage 2 aan to
wijzen als opstelplaats voor twee ondergrondse afvalcontainers
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Kennis to nemen van het bezwaar op de locatie zoals weergegeven in bijlage 1 `Bezwaar
ondergrondse afvalcontainer deelplan 4.3'

03.02

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Jeu de boulesbaan
Korte inhoud: De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de jeu de
boulesbaan. De vragen zijn beantwoord.
Besluit —Het college besluit:
into stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de jeu de
boulesbaan.
- De beantwoording van de vragen to versturen aan de gemeenteraad.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Voortgangsrapportage RES ijkmoment 1
Korte inhoud: Voor het inzichtelijk maken van de voortgang van de vastgestelde RES 1.0 zijn
verschillende ijkmomenten afgesproken. Op deze ijkmomenten worden de colleges en de
raden via een rapportage geinformeerd over de voortgang van de RES regio Amersfoort. De
bijgaande rapportage geeft de situatie aan op ijkmoment 1.
Besluit —Het college besluit:
1. in to stemmen met de inhoud van het bijgevoegde bericht (bijlage 1) en met de inhoud van
de Voortgangsrapportage ijkmoment 1 (bijlage2);
2. het bericht en de voortgangsrapportage ter informatie aan to bieden aan de raad.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 3 mei 2022.

Voorzitter,

Sec

De heer R. Jan Benthem

Mev
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