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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 7 december 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst d.d.: 7 december 2021
Besluit - De besluitenlijst van 7 december wordt goedgekeurd

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Subsidieregeling CTB gelden
Korte inhoud: Het kabinet heeft —via de veiligheidsregio's- financiele middelen ter beschikking
gesteld ter tegemoetkoming aan de lasten voor de invoering van controles van de
zogenaamde coronatoegangsbewijzen (CTB) bij de horeca. Met bijgevoegde
subsidieregeling willen we de horecagelegenheden die zich hiervoor aangemeld hebben van
een financiele impuls voorzien, binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Besluit —Het college besiuit niet in to stemmen met bijgevoegde Subsidieregeling controle
coronatoegangsbewijzen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN
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03.01

Uitbreiden van de kwekerij en bouwen van een veldschuur aan de Rijksweg 3 in
Eemnes
Korte inhoud: De eigenaar van 'De Plantage BV' is voornemens zijn kwekerij uit to breiden en
voor de opslag van materialen, meststoffen en machinebrandstof wil hij een veldschuur van
200 m2 erbij bouwen
Besluit —Het college besluit in to stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor het
uitbreiden van de kwekerij en het bouwen van een nieuwe veldschuur aan de rijksweg 3
i.v.m. de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); de gemeenteraad voor to stellen de
Verklaring Van Geen Bedenkingen (WGB) of to geven voor het bouwen van de nieuwe
veldschuur; De Verklaring Van Geen Bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning ter
inzage to leggen als de gemeenteraad over het afgeven van de WGB, positief heeft
besloten.

03.02

Aanpassing statuten en ledenovereenkomst Gastvrije Randmeren
Korte inhoud: In 2013 is de cooperatie Gastvrije Randmeren opgericht, op dat moment zijn
ook de statuten in werking getreden. Deze statuten sluiten op een aantal punten niet langer
aan op de bestaande praktijk en werkwijze van de Cooperatie. De aangepaste statuten en
verlengde ledenovereenkomst liggen voor ter instemming.
Besluit —Het college besluit:
in to stemmen met de voorliggende aangepaste statuten concept versie 2 augustus 2021;
in to stemmen met de voorliggende verlengde ledenovereenkomst concept versie 16
november 2021;
Wethouder Reijn to mandateren om de statuten en ledenovereenkomst voor 1 april 2022 to
ondertekenen.
-

03.03

Contourendocument Omgevingsvisie Eemnes
Korte inhoud: In het contourendocument worden thema's en opgaven aangereikt die bij het
opstellen van de omgevingsvisie aan de orde zijn.
Besluit - Aangehouden

03.04

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 10 augustus 2021 (primaire besluit) gaf het college aan dat het
geen aanleiding zag om of to wijken van het forfaitaire vergoedingsstelsel en besloot het
verzoek tot vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten of to wijzen. Tegen dit besluit
heeft bezwaarmaakster op 16 augustus 2021 tijdig bezwaar gemaakt. Het college heeft de
bezwaarschriftencommissie verzocht een advies uit to brengen. Het college volgt het advies
van de bezwaarschriftencommissie en heeft besloten het bezwaar deels gegrond to verklaren
en het bestreden besluit in stand to laten, onder aanvulling van hetgeen in het advies is
overwogen.
Besluit -Het college besluit:
1. Het advies van de bezwaarcommissie over to nemen;
2. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om een forFaitaire proceskostenvergoeding
van 1 punt voor het indienen van een bezwaarschrift toe to kennen, deels gegrond to
verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand to laten, onder aanvulling van hetgeen in het advies is
overwogen;
4. Bezwaarmaakster 1 punt toe to kennen voor het voorbereiden van de hoorzitting.
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03.05

centrumregeling meten en monitoring afwalwaterketen
Korte inhoud: De UVO voert deze taken al sinds 2012 uit en door een centrumorganisatie op
to richten wordt de UVO robuust en toekomstgericht.
Besluit —Het college besluit:
1. De Centrumregeling Meten & Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
to treffen op basis van de door de gemeenteraad verleende toestemming.
2. De Samenwerkingsovereenkomst Meten & Monitoren Afvalwaterketen WHEP to
beeindigen vanaf het moment dat de centrumregeling in zal gaan.

03.06

Voorstel toewijzingscriteria Hilt en Hink Stap Sprong
Korte inhoud: De woningen bij project de Hilt en HSS gaan binnenkort in de verkoop. Ten
behoeve van het bereiken van doelstellingen uit de Woonvisie wordt de ontwikkelaar
voorgesteld om toewijzingscriteria to hanteren bij de verkoop.
Besluit -Het college besluit: Toewijzingscriteria inzake de verkoop van koopwoningen bij de
Hilt en Hink Stap Sprong aan de ontwikkelaars voor to leggen

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Aanpassing afspraken regionale risicoverevening Jeugd
Korte inhoud: In november 2020 heeft het college van Eemnes ingestemd met aanpassing
van de regionale risicoverevening Jeugd voor de jaren 2021 en 2022. Met als afspraak dat
wanneer er een negatief effect van deze aanpassing in 2021 zou worden geconstateerd, het
BOSD de mogelijkheid krijgt de afspraak aan to passen. De invloed van de gewijzigde
verdeelsleutel bleek in 2021 voor een aantal gemeenten, waaronder Eemnes, een forse
financiele impact to hebben. Om die reden is het voorstel aangepast. Het BOSD heeft op 14
oktober 2021 unaniem positief ingestemd voor aanpassing van de huidige afspraken
waardoor het financiele nadeel met ingang van 2022 voor Eemnes zal afnemen. Het college
van Eemnes wordt gevraagd op bijgevoegd voorstel in to stemmen.
Besluit —Het college besluit: in to stemmen met het voorstel van de regio Amersfoort voor
technische bijstelling van de huidige afspraken over risicoverevening Jeugd voor het jaar
2022.

04.02

Aanpassing verordening Sociaal Domein Eemnes 2018, onderdeel leerlingenvervoer
Korte inhoud: In verband met ontwikkelingen in het Sociaal Domein is het gewenst de
bestaande regeling leeriingenvervoer, als onderdeel van de verordening Sociaal Domein,
aan to passen. Gelet op het felt dat de uitvoering van het leerlingenvervoer voor Eemnes
door de gemeente Huizen wordt verzorgd is in HBEL-verband Haar actualisering van de
regeling gekeken.
Bestuit —Het college besluit: de raad voor to stellen de verordening sociaal domein
gemeente Eemnes 2018 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 to wijzigen door aanpassing
van hoofdstuk 6, leerlingenvervoer. De Beleidsregels bekostiging Leerlingenvervoer Eemnes
2021, ter uitvoering van de Verordening Sociaal Domein Eemnes, onderdeel bekostiging
leerlingenvervoer, vast to stellen.
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04.03

Vaststelling Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Eemnes 2019
(eerste wijziging)
Korte inhoud: De 'Korte inhoud' komt op de besluitenlijst to staan en dient voor de burger of
medewefker 'zonder kennis van zaken' helder aan to geven waar dit voorstel over gaat. Dus
formuleer deze tekst simpel en kort. Maximaal 5 regels
Besluit -Het college besluit: de raad voor to stellen de Verordening tot wijziging van de
Huisvestingsverordening Eemnes 2019 (eerste wijziging) vast to stellen

04.04

Subsidievoorstel 2022 Eemnes
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van
meerjarige subsidies voor het jaar 2022 dienen door het college een aantal voor dat proces
relevante besluiten to worden genomen
Besluit -Het college besluit:
de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2022 vast to stellen;
de beleidsuitgangspunten onder C. vast to stellen.

04.05

Aanpassen verordening sociaal domein Eemnes 2018 (onderdeel Wmo) en intrekken
verordening wet inburg
Korte inhoud: De verordening sociaal domein 2018 dient gewijzigd to worden op het
onderdeel Wmo vanwege de overstay van het zonetarief Haar het kilometertarief per 1
januari 2022 bij het doelgroepenvervoer en vanwege de raadsbeslissing om de regeling voor
personen met een chronische aandoening en/of beperking of to schaffen en deze to
vervangen door een aantal forfaitaire vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand. De
verordening wet inburgering 2020 dient per 1/1/2022 ingetrokken to worden, omdat dan de
Wet inburgering 2021 in werking treedt.
Besluit —Het college besluit: in to stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en daarmee: de
verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018 metterugwerkende kracht per 1-1-2022
to wijzigen door aanpassing van artikel 7.2.1 en verwijdering van artikel 7.5.2. 2. de
verordening Wet inburgering 2010 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 in to trekken.

04.06

Netaansluiting Eikenlaan gebruiken voor batterij
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft bij de realisatie van het A1-zonneveld 50% van de
investering in de netwerkaansluiting op zich genomen. Doel was om deze investering t.z.t.
door to schuiven Haar de ontwikkelaar van een tweede zonneveld. De realisatie van een
tweede zonneveld is op dit moment niet aan de orde en daarom is er gezocht Haar een
alternatief gebruik van de netaansluiting. KiesZon (ontwikkelaar van het eerste zonneveld)
heeft een voorstel gedaan voor aansluiting van een batterij op de beschikbare netaansluiting
(bijlage 1). Daarin beschrijven zij twee opties; -het huren van de netaansluiting van de
gemeente; -het overnemen van de netaansluiting van de gemeente. Na afweging van de
voor- en nadelen van de twee opties adviseert het college van B&W om to kiezen voor de
huuroptie.
Besluit —Het college besluit: in to stemmen met de verhuur door de gemeente van de
beschikbare netaansluiting bij zonneveld A1, voor de ontwikkeling van een batterij voor
grootschalige energieopslag;
met de verhuur van de netaansluiting de mogelijkheid open to houden voor de ontwikkeling
en netaansluiting van een tweede zonneveld;
de mogelijkheid tot lokale participatie in het batterijproject als voorwaarde to stellen voor de
verhuur van de netaansluiting;
De raad wordt hierover geinformeerd d.m.v. een Raadsinformatiebrief.
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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 21 december 2021.
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