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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 4 mei 2021
De besluitenlijst van 4 mei 2021 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij pt 4.01 aanpassing

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 BEL Combinatie voor
zienswijze
Korte inhoud: Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 BEL Combinatie
voor zienswijze
Besluit - Het college besluit:
1 de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 van de BEL Combinatie;
2 de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting
2022 en meerjarenraming 2023-2025’ van de GR BEL Combinatie

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Actualisatie grondexploitatie bedrijventerrein Zuidpolder 2021
Korte inhoud: De grondexploitatie van het bedrijventerrein Zuidpolder is per januari 2021
geactualiseerd. Na besluitvorming door de raad vormt deze exploitatie het financieel kader.
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Besluit - Het college besluit:
1 In te stemmen met de grondexploitatie van het bedrijventerrein Zuidpolder 2021 en deze
voor vaststelling aan te bieden aan de raad
2 De 14e begrotingswijziging 2021 voor vaststelling aan te bieden aan de raad
3 Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang
genoemd in artikel 10, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen omtrent:
Bijlage A ‘Grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidpolder 2021’,
Bijlage B ‘Toelichting Grondexploitatie Bedrijventerrein Zuidpolder 2021’ tot het einde van
het exploitatietraject, thans voorzien 1 januari 2024
4 Gelet op het bepaalde in artikel 25 lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het
belang genoemd in artikel 10, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te
verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen tot het einde van het exploitatietraject,
thans voorzien 1 januari 2024.

03.02

Nota bovenwijkse voorzieningen Eemnes 2021
Korte inhoud: In een nota bovenwijkse voorzieningen wordt geregeld dat er bij een woning- of
bedrijvenontwikkeling een afdracht wordt gedaan aan werken, maatregelen of voorzieningen
die nut hebben voor meer dan de ontwikkeling in kwestie.
Besluit – Het college besluit:
In te stemmen met de ‘Nota bovenwijkse voorzieningen Eemnes 2021’ en deze voor
vaststelling aan te bieden aan de raad
De raad voor te stellen om in de eerstvolgende wijziging van de financiële verordening
(artikel 14) de ‘Nota bovenwijkse voorzieningen Eemnes 2021’ een plaats te geven en te
bepalen dat het beleid 4 jaarlijks wordt herijkt.
De raad voor te stellen om de volgende kaderstellende uitgangspunten te hanteren bij
bovenwijkse voorzieningen:
a. Locaties boven de 50 woningen in Eemnes worden geacht het lokale en bovenliggende
wegennet zodanig te belasten dat het in de rede ligt om middelen te reserveren om de
capaciteit van het wegennet te vergroten.
b. Locaties onder de 50 woningen worden geacht het lokale wegennet niet zodanig te
belasten dat maatregelen nodig zijn.
c. Bij locaties boven de 50 woningen zal in de grondexploitatie een afdracht aan de reserve
bovenwijkse voorzieningen worden opgenomen. De hoogte van deze afdracht is niet op basis
van een vast tarief, maar op basis van een specifieke inschatting van kosten om de
benodigde extra capaciteit van het wegennet te realiseren.

03.03

Verkoop terrein Hinkstapsprong
Korte inhoud: Verkoop terrein Hinkstapsprong
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met de verkoop van grond bij de Hinkstapsprong aan de Alliantie
In te stemmen met de conceptkoopovereenkomst Wethouder Reijn te machtigen om de
koopovereenkomst te tekenen.

03.04

M.e.r.-beoordelingsbesluit bestemmingsplan HSS
Korte inhoud: Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. is het noodzakelijk dat
het college een m.e.r.-beoordelingsbesluit neemt, vóórdat het ontwerpbestemmingsplan HSS
ter inzage wordt gelegd. Voorgesteld wordt om geen milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht op
te leggen voor het bestemmingsplan.
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Besluit - Het college besluit geen milieueffectrapport age (m.e.r.)-plicht op te leggen voor het
bestemmingsplan Hink Stap Sprong.

03.05

Startnotitie Uniforme Uitvoerings- en Handhavingstrategie Regio Utrecht
Korte inhoud: De gemeenten in de regio werken al langere tijd samen aan gezamenlijke
producten voor het uitvoeren van de VTH-taken. De startnotitie bevat de aanleiding, doelen
en aanpak om met alle gemeenten en de provincie in de regio Utrecht te zorgen voor een
uniform kader voor de VTH-taken belegd bij de omgevingsdiensten (RUD Utrecht
respectievelijk Odru)
Besluit - Het college besluit de startnotitie Uniforme Uitvoerings- en Handhavingstrategie
regio Utrecht vast te stellen.

03.06

Ontwerpbestemmingsplan Hilt
Korte inhoud: Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de
locatie Hilt vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed. Conform de gebruikelijke
werkwijze, wordt voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan eerst aan de raadscommissie
Ruimte voor te leggen om meningen en gevoelens te peilen.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Hilt
De meningen en gevoelens van de Commissie Ruimte te peilen ten aanzien van het
ontwerpbestemmingsplan.
Geen milieueffectrapportage (MER)-plicht op te leggen voor de woningbouwont wikkeling Hilt

03.07

Besluit tot naamgeving openbare ruimte
Korte inhoud: De herontwikkeling van locatie de Hilt vraagt om het vaststellen van een
nieuwe straatnaam. De straatnamencommissie heeft hierover advies uitgebracht
Besluit - Het college besluit:
1. In te stemmen met het advies van de straatnamencommissie om een gedeelte van de
openbare weg te benoemen;
2. De weg die vanaf de Hasselaarlaan 1B links afbuigt naar het nieuwbouwproject de
'Hiltlaan' te noemen;
3. De kosten voor een of twee straatnaamborden ad €200 per stuk te verantwoorden op
kostenplaats Verkeersborden;

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht en Jaarstukken 2020 inclusief
maatwerkverantwoord
Korte inhoud: De gemeente wordt door de GGDrU gevraagd een zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2022. Daarbij wordt de gemeente gevraagd kennis te nemen van de
jaarstukken 2020 inclusief maatwerkverant woording 2020. De GGDrU sluit het boekjaar 2020
af met een positief resultaat van €2.264,263. Het afgelopen jaar was vanwege het Covid-19
virus een bijzonder jaar. De GGDrU heeft zich ingespannen om ondanks de ingrijpende
maatregelen zoveel mogelijk maatwerkafspraken uit te voeren.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU
Kennis te nemen van het jaarstukken 2020 inclusief maatwerkverantwoording 2020.
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04.02

Regionale EnergieStrategie Regio Amersfoort 1.0
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt aan de raad gevraagd om de Regionale Energie
Strategie 1.0 (RES 1.0) voor de RES-regio Amersfoort vast te stellen, en het college opdracht
te geven om de uitvoering van de RES 1.0 ter hand te nemen. De RES 1.0 is een verdere
uitwerking van de Voorlopige Regionale Energie Strategie die in oktober 2020 door de raad
is vastgesteld.
Besluit – Het college besluit:
In te stemmen met de RES 1.0 en de volgende punten ter besluitvorming voor te leggen aan
de raad;
Het college te verzoeken de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 als definitief
in te dienen bij het Rijk, conform de verplichting van het NP RES.
Kennis te nemen van de afdoening van moties, amendementen en aanbevelingen bij de
concept RES.
Het college opdracht te geven om in regionaal verband:
a. locaties in trede 2 te concretiseren richting uitvoering,
b. locaties in trede 3 nader te onderzoeken en indien mogelijk mee te nemen in de lokale
uitnodigingskaders,
c. locaties in trede 4 te verkennen en waar mogelijk mee te nemen in de lokale
uitnodigingskaders.

04.03

RIB stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk, monitor
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk inclusief monitor.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk inclusief monitor.

04.04

EMS. Raadsinformatiebrief stand van zaken inkoop sociaal domein april 2021.
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken inkoop sociaal domein april 2021.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
stand van zaken inkoop sociaal domein april 2021.

04.05

Verzoek tot vernietiging JGT-dossiers
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het verzoek tot vernietigen van het jeugd- en
gezinsteamdossier van betrokkenen.

04.06

Nieuwe overeenkomst urgentiedienstverlening
Korte inhoud: Aan het college wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst af te sluiten
voor het uitvoeren van de urgentiedienstverlening. De offerte 2021 ad € 20.000 past echter
niet binnen het budget ad €10.000.
Besluit - Het college besluit:
1. Enserve opdracht te verlenen voor het uitvoeren van de urgentieregeling;
2. De meerkosten 2021 ad € 10.000 te verantwoorden in het Jaarrekeningresultaat 2021;
3. Het bestaande budget op Volkshuisvesting/438032 te verhogen met €10.000 in de
Begroting 2022 e.v.
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04.07

Concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
Korte inhoud: Het beleidsplan Bescherming & Opvang loopt af. Daarom wordt er een nieuw
plan opgesteld. Portefeuillehouders sociaal domein, adviesraden sociaal domein en
aanbieders van zorg en ondersteuning hebben in 2020 de uitvoering van het lopend
beleidsplan uitgebreid geëvalueerd. Op van deze evaluatie stellen zij voor om de komende
jaren het bestaand beleid te continueren en de focus te leggen op een verdere verbetering,
verlenging en inbedding van de staande uitvoering. Gemeenten, inwoners, adviesraden
sociaal domein, aanbieders van zorg en ondersteuning hebben in nauwe samenwerking met
elkaar een eerste concept van het nieuwe beleidsplan opgesteld dat uitgaat van deze l ijn.
Deze uitwerking kunt u zien als verlenging van het huidig beleid. Graag leggen we het plan
ter bespreking aan u voor en stellen we uw gemeenteraad in staat om zo vroeg als mogelijk
in de ontwikkelfase uw input en bespiegelingen mee te geven. Dit zodat we uw richting,
prioriteiten en kaders zo veel als mogelijk kunnen meenemen bij de verdere uitwerking van
het beleidsplan. De finale versie van het beleidsplan leggen we vervolgens in het vierde
kwartaal van 2021 ter vaststelling aan u voor.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
Kennisnemen van het concept beleidsplan Bescherming & Opvang.
Kennisnemen van bijgevoegde nota van beantwoording met daarin een uitwerking van de
adviezen van adviesraden sociaal domein, inclusief een reactie op deze adviezen.
Instemmen met bijgevoegde zienswijze en eventuele aanvullingen, suggesties en
aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking van het beleidsplan Bescherming
& Opvang.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELI NGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 18 mei 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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