BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 3 augustus 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
De heer B. te Velde

Aanwezig
Afwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma, B. te Velde
M.B.E. van den Berg

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 27 juli 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst B&W Eemnes 27 juli 2021

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Zomernota 2021 gemeente Eemnes
Besluit – het college besluit
1. In te stemmen met de zomernota 2021
2. De zomernota 2021 ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad, middels een
raadsinformatiebrief

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Anterieure overeenkomst Ontwikkeling van woningen Eembrugge
Korte inhoud: Voor de herontwikkeling van de gronden in Eembrugge is het nodig een
anterieure exploitatieovereenkomst te sluiten.
Besluit – Het college besluit
1. In te stemmen met de concept anterieure overeenkomst met Progress Development BV
2. Wethouder Reijn te machtigen de overeenkomst te tekenen

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA
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04.01

Urgentieverlening op grond van hardheidsclausule
Korte inhoud: Verzoek aan het college om op grond van de hardheidsclausule een
urgentieverklaring te verlenen voor een sociale huurwoning in Eemnes.
Besluit - Het college besluit: Op grond van de hardheidsclausule een urgentie te verlenen

04.02

Nadere regeling waardering mantelzorgers Eemnes
Korte inhoud: De nadere regeling waardering mantelzorgers is gewijzigd
Besluit – Het college besluit De ‘Nadere regeling waardering mantelzorgers HBELgemeenten 2019-2022’ in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van De nieuwe regeling
‘Nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Eemnes 2021-2024’ en deze met
terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in te laten gaan.

04.03

machtiging ondertekening addendum Convenant Eerste Opvangonderwijs
Korte inhoud: Het huidige convenant van het eerste opvangonderwijs loopt af op de laatste
schooldag van schooljaar 2020-2021. De betrokken schoolbesturen hebben aangegeven
graag het convenant te verlengen. Door de Corona crisis is het niet gelukt om het huidige
convenant ruim voor het einde van het schooljaar te evalueren en een nieuw convenant op te
stellen. Dit voorstel betreft de verlenging van het huidige convenant voor de duur van één
jaar.
Besluit – het college besluit:
1. In te stemmen met de verlenging van het Convenant Eerste Opvangonderwijs voor de
periode van een jaar, te weten het schooljaar 2021-2022, met als einddatum de laatste
schooldag van dat schooljaar;
2. In te stemmen met de technische wijziging waarmee een extra schoolbestuur aan de
partijen wordt toegevoegd;
3. Als voorwaarde voor de besluiten onder 1 en 2 te verbinden dat alle bij het convenant
betrokken partijen dezelfde besluiten nemen;
De burgemeester besluit:
1. De wethouder W.A. de Boer-Leijsma te machtigen om het addendum bij het convenant
waarmee deze verlenging en technische wijziging worden vastgelegd namens hem te
ondertekenen en daarmee de besluiten te formaliseren.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Eemnes dinsdag 10 augustus 2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

Mw M.B.E. van den Berg
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