BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 1 februari 2022
Eemnes
10:00 uur
00:00 uur
De heer Th. Reijn
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 25 januari 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 januari 2022
De collegebesluitenlijst van 25 januari is gewijzigd akkoord. Punt 04.05 Maatregelen
verbetering binnenklimaat Clusterschool: besluit wijzigen in aanhouden.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.03

benoemen leden stembureau Gemeenteraadsverkiezing 2022
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders benoemt voor iedere verkiezing
de voorzitters, de leden, de plaatsvervangende leden en de tellers van de stembureaus
Besluit - Het college: 1. benoemt voor de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezing
2022, conform de bijlage, de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers 2.
verleent het gevraagde mandaat

02.04

Informatienota voor de gemeenteraad over de Gemeenteraadsverkiezing 2022
Korte inhoud: de informatienota voor de gemeenteraad over het verkiezingsproces op
hoofdlijnen: - de consequenties van de verlenging Tijdelijke Wet verkiezingen Covid-19 en
kennisnemen van overige procedures rond de verkiezing.
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Besluit – Het college besluit:
- In te stemmen met de inhoud van de informatienota voor de gemeenteraad.
- De informatienota aan de raad te verzenden.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Grondtransactie nabij Eemweg 31
Korte inhoud: Verkoop van een stuk gemeentegrond (ca. 30 m2) aan Stedin Netbeheer ten
behoeve van het aanleggen van een middenspanningsruimte
Besluit – Het college besluit:
- In te stemmen met de grondtransactie waarbij de gemeente een perceel grond verkoopt
aan Stedin Netbeheer BV zoals weergegeven op de tekening in bijlage 1, kadastraal
bekende gemeente Eemnes sectie I nummer 748, groot ca 30 m2, gelegen nabij Eemweg
31.
- De waarde van de grond per m2 bedraagt € 250,- kosten koper en is vastgesteld tussen
Stedin en de gemeente Eemnes. De overeengekomen koopsom bedraagt hiermee (30 m2 x
€ 250,- = ) € 7.500,- kosten koper;
- De opbrengst van deze verkoop (€ 7.500,- kosten koper) te verantwoorden op kostenplaats
92030000 / 531000 (opbrengsten van grondverkopen Eemnes).

03.02

Groen Groeit mee Pact (Amendement)
Korte inhoud: Op 11 januari 2022 is het Groen Groeit Mee Pact (GGM Pact) behandeld in het
college. Op basis van de reactie van LTO Noord, de Agrarische collectieven en diverse
gemeenten op het GGM Pact is besloten een aanpassing door te voeren op het GGM Pact.
Met dit collegevoorstel stellen we voor om het aangepaste GGM Pact te ondertekenen en
ons hiermee te committeren aan de samenwerking die hieruit tot stand komt.
Besluit – Het college besluit
in te stemmen met het de aangepaste versie van het Groen Groeit Mee Pact en de
ondertekening hiervan;
- Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de burgemeester te verzoeken de
ondertekening op te dragen aan wethouder Th. Reijn;
- Wethouder Th. Reijn de bevoegdheid te geven om bij eventuele verdere aanpassingen,
die de aard en inhoud van het GGM Pact niet wijzigen, te ondertekenen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidieaanvraag Scarbomusica 10 lunchpauzeconcerten 2022
Korte inhoud: Subsidieaanvraag Scarbomusica Concertorganisatie voor 10
lunchpauzeconcerten in het Huis van Eemnes in 2022.
Besluit - Het college besluit:
- voor 2022 aan Scarbomusica Concertorganisatie een eenmalige subsidie te verlenen en
deze bij het verlenen direct vast te stellen op € 2.005,55.
- Op grond van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening artikel 6.2 over
indieningstermijnen niet toe te passen.
- De kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 92530000442000.
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04.02

Memo ontwikkelingen financiën sociaal domein 2021 (prognose 2)
Korte inhoud: Met deze memo ontvangt de raad de tweede prognose van de verwachte
bestedingen in het sociaal domein in 2021. De prognose is gemaakt op basis van de cijfers
zoals die in november 2021 bekend waren. Het betreffen de bestedingen voor de ingezette
maatwerkvoorzieningen. De eerste prognose heeft de raad in augustus ontvangen.
Besluit - Het college besluit de memo ontwikkelingen financiën sociaal domein 2021 te
verstrekken 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 8 februari 2022.

Voorzitter, loco burgemeester

Secretaris

De heer Th. Reijn

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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