BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris (loco)

dinsdag 6 april 2021
Eemnes
10:30 uur
De heer R. van Benthem
B. Epema

Aanwezig
Afwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma
A. Griekspoor-Verdurmen

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 30 maart 2021
Besluit - De besluitenlijst van 30 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.03

ENSIA Verantwoordingsrapportages (BAG), Basisregistratie Groot
Korte inhoud: De BEL Combinatie voert als gemeenschappelijke regeling voor haar
deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoeringstaken uit en ontsluit de
gegevens naar de Landelijke Voorzieningen BAG, BGT en BRO. De ENSIA verantwoording
wordt per basisregistratie in 1 BEL rapportage uitgewerkt, ter vaststelling aan het BEL
bestuur en de colleges van haar deelnemende gemeenten voorgelegd en ter informatie aan
de raden aangeboden. In algemene zin kan worden gesteld dat de uitvoering van de wet
BAG, BGT conform de opzet wordt uitgevoerd en de BEL gemeenten ook in 2020 voldoen
aan de gestelde norm
Besluit – Het college besluit de ENSIA verantwoordingsrapportages Basisregistraties BAG,
BGT en BRO vast te stellen en. De voorgestelde verbeteractiviteiten uitvoering te geven.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Upgraden Bramenberg fase 1
Korte inhoud: Aanvraag krediet Upgraden Bramenberg fase 1
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Besluit - ∙ Het college besluit de raad voor te stellen het investeringsbudget van € 400.000,uit de investeringsplanning van de begroting 2021 beschikbaar te stellen om de
voorbereiding en uitvoering van het upgraden Bramenberg fase 1 mogelijk te maken

03.02

Grondexploitaties woningbouwontwikkelingen Hilt en Hinkstapsprong (HSS)
Korte inhoud: Voor de woningbouwprojecten Hilt en HSS moeten jaarlijks de
grondexploitaties worden herzien.
Besluit - Het college besluit:
1. In te stemmen met de grondexploitaties Hilt en HSS.
2. De grondexploitaties Hilt en HSS, met toelichting voorlopig aan te merken als geheim op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur tot 1 januari 2024.
3. De raad voor te stellen de grondexploitaties Hilt en HSS vast te stellen.
4. De raad voor te stellen de grondexploitaties Hilt en HSS, met toelichting aan te merken als
geheim op grond van artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur tot 1 januari
2024.

03.03

Voortgangsrapportage woningbouwontwikkelingen Hilt en HSS
Korte inhoud: Voor de woningbouwprojecten Hilt en HSS is een voorgangsrapportage
gemaakt.
Besluit - Het college besluit:
1. Voortgangsrapportage op te splitsen in HSS en Hilt
2. Rapportage HSS enigszins aan te vullen
3. Rapportage Hilt enigszins aan te vullen
4. RIB hierop aan te passen
5. Afstemmen met portefeuillehouder

03.04

Ontwerpbestemmingsplan Hink Stap Sprong
Korte inhoud: Op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Eemnes het stedenbouwkundig
plan voor de locatie Hink Stap Sprong (verder: HSS) 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 de meningen en gevoelens van de Commissie Ruimte te peilen
ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

03.05

Beleidsplan bermen polder Eemnes
Dit voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

De startnotitie transitievisie warmte
Dit voorstel is voor kennisgeving aangenomen.

04.02

Organisatie, werkwijze en kansen JGT Eemnes
Dit voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.
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04.03

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling: Voor een Veilig Thuis
Besluit – Het college besluit:
1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.
2. De Informatienota Voor een Veilig Thuis - geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling en Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2021 - SAVE en Veilig
Thuis vast te stellen.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

05.01

Schriftelijke vragen CDA verkoop huurwoningen.
Besluit: Het college gaat akkoord met de beantwoording van de door het CDA gestelde
schriftelijke vragen inzake verkoop huurwoningen.

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d.
13 april 2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen
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