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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 31 augustus 2021

01.01

Goedkeuring Besluitenlijst Eemnes d.d. 31 augustus 2021
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes dd 24 augustus 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Uitbesteden belastingtaken van Eemnes aan Baarn
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft de gemeente Baarn verzocht om de
belastingtaken uit te gaan voeren. De gemeente Baarn heeft aangegeven, onder
voorwaarden, positief te staan tegenover dit verzoek. In 2020/2021 zijn de voorwaarden en
een businesscase uitgewerkt.
Besluit – Het college besluit: Het voorgenomen principebesluit om de uitvoering van de
belastingtaken niet langer uit te laten voeren door de BEL Combinatie maar deze uit te
besteden aan de gemeente Baarn te bekrachtigen; Het Bestuur van de BEL Combinatie te
verzoeken het besluit om de belastingtaken uit te besteden aan Baarn uit te voeren voor wat
betreft de personele gevolgen; In te stemmen met de incidentele projectkosten ad € 360.834
ter realisatie van de transitie uitbesteding belastingtaken aan Baarn, waarvan aan de raad
wordt voorgesteld om € 210.834 in 2021 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene
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reserve en € 150.000 op te nemen in de begroting 2022. Kennis te nemen van de
gemeentelijke bijdrage ad € 298.175 aan Baarn ten behoeve van de uitvoering van de
belastingtaken van Eemnes. In te stemmen met de voorgestelde dekkingsvoorstellen in de
financiële paragraaf om de gemeentelijke bijdrage van Baarn te dekken. Akkoord te gaan met
het opnemen van de structurele meerkosten bijdrage Baarn ad € 43.650 (vanaf jaarschijf
2023). In te stemmen met de opdracht Schoon door de Poort ad € 41.110, zodat uitbesteding
aan Baarn kan worden gerealiseerd en aan de raad voor te stellen om deze opdracht te
dekken via de algemene reserve. Kennis te nemen van de verlenging van de contract van de
aanbestedende partij op de reguliere belastingtaken ook in 2022 uit te voeren. Akkoord te
gaan met het opnemen van een incidentele bijdrage ad € 48.277 in de gemeente begroting
2022 ter dekking van de reguliere kosten van de belastingtaken in 2022. De xxe
begrotingswijziging 2021 vast te stellen en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.

02.02

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders en medewerker invordering,
mandaatbesluit ambtenaar belast
Korte inhoud: Aanwijzen van externe deurwaarders en medewerkers invordering van
deurwaarderkantoor Mandaat B.V. (h.o.d.n. Cannock Chase Public) als
belastingdeurwaarders en medewerkers invordering van de gemeente Eemnes, het verlenen
van mandaat aan de medewerkers van Mandaat B.V. (h.o.d.n. Cannock Chase Public) tot het
toepassen van bevoegdheden van de invorderingsambtenaar en het verlenen van mandaat
aan de invorderingsambtenaar voor het oninbaar verklaren van vorderingen tot € 50,00
Besluit – het college besluit:
1. Het college van de gemeente Eemnes wijst als administratief medewerker invordering bij
de gemeente, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet aan: de personen werkzaam bij Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public
aan;
2. Het college van de gemeente Eemnes wijst als belastingdeurwaarder bij de gemeente, als
bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet aan: - de personen
werkzaam bij Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public aan;
3. Het college van de gemeente Eemnes verleent mandaat aan de ambtenaar belast met de
invordering voor het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen gemeentelijke
belastingen tot een hoogte van € 50,00.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Bestemmingsplan HSS
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan dat de bouw van 38 woningen, inclusief de
daarbij behorende parkeerplaatsen en openbare inrichting, mogelijk maakt heeft vanaf 24
juni voor zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode 8 zienswijzen ingediend. Het
bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Besluit – het college besluit in te stemmen met de conceptbeoordeling van de zienswijzen.
De gemeenteraad voor te stellen de zienswijzen ongegrond te verklaren. De gemeenteraad
voor te stellen het bestemmingsplan 'HSS' met identificatienummer
NL.IMRO.0317.EMSBPHSS-Va01 (ongewijzigd) vast te stellen. Geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
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03.02

Fase 2 Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: Regio Amersfoort Centraal!
Korte inhoud: Samen met de regio gemeenten is het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio
Amersfoort opgesteld en hier dient een besluit over te worden genomen. Het Ontwikkelbeeld
2030-2040 is de basis voor de verdere samenwerking met de partners op het gebied van
verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid.
Besluit – het college besluit de raad voor te stellen het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio
Amersfoort (pijlers, strategie en agendering uitwerking) vast te stellen als basis voor de
verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van
verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid. De raad voor te stellen het
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort door te vertalen in het eigen lokale
omgevingsbeleid. De raad voor te stellen het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van
het Ontwikkelbeeld met partners op te pakken en daarbij aandacht te besteden aan
prioritering, integraliteit, planning, financiële dekking en inhoud, en de raad hierover te
informeren en waar nodig najaar 2022 aanvullende voorstellen voor te leggen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Verzoek financiële bijdrage Spookbos
Korte inhoud: Compensatie geleden corona-schade kinderboerderij van het Spookbos
Besluit – Het college besluit compensatie te verlenen aan Het Spookbos ten bedrage van
€ 2.964,-. De kosten van € 2.964,- ten laste te brengen van het budget voor kunst en cultuur
incidentele subsidies (codering 9153000-442000 gelabeld als coronakosten). De kosten te
compenseren met de hogere ontvangsten vanuit de algemene uitkering betreft
decentralisatie uitkering cultuurmiddelen in het kader van extra coronamiddelen.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 14 september 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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