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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 1 maart 2022

01.01

Goedkeuren besluitenlijst College Eemnes d.d. 1 maart 2022
De besluitenlijst van 1 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Herijking inkoop en aanbestedingsbestedingsbeleid regio G&V en inkoopvoorwaarden
regio G&V en BEL
Korte inhoud: Het huidige Inkoopbeleid 2017-2021 loopt tot eind 2021. Dit feit en andere
ontwikkelingen zoals dat de Wet Bibob is gewijzigd en de regiogemeenten verdere stappen
hebben gezet met betrekking tot circulariteit, maken dat het inkoopbeleid geactualiseerd
moet worden. Het gebruik van de Algemene inkoopvoorwaarden 2019 leidt in de praktijk
sours tot vragen bij inkopen en aanbestedingen. Daarnaast zijn er landelijk nieuwe
inkoopvoorwaarden op het gebied van ICT vastgesteld die de Regio en de regiogemeenten
in de praktijk al hanteren. Daardoor wordt in de bijbehorende overeenkomsten sours
afgeweken van de inkoopvoorwaarden. Dit en de introductie van de nieuwe GIBIT 2020
vormde mede de aanleiding our de Algemene inkoopvoorwaarden to actualiseren. Het
bovenstaande heeft geleid tot het voorgestelde nieuwe Inkoopbeleid 2022 en nieuwe
Algemene inkoopvoorwaarden 2022. Beide stukken zijn een op een gelijk aan het
inkoopbeleid Regio Gooi en Vechtstreek en de algemene inkoopvoorwaarden regio Gooi en
Vechtstreek. Beide stukken zijn net als in voorgaande jaren gezamenlijk met de
regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek opgesteld.
Besluit —Het college besluit:
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1. in to stemmen met het inkoopbeleid 2022 ;
2. in to stemmen met de inkoopvoorwaarden 2022 ;
3. het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden 2022 ter vaststelling voor to leggen aan de
raad.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Grondexploitaties woningbouwontwikkelingen Hilt en Hinkstapsprong (HSS)
Korte inhoud: Voor de projecten Hilt en HSS is een herziening van de grondexploitaties
opgesteld
Besluit —Het college besluit eerst nadere informatie in to winnen alvorens een besluit to
nemen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Voortzetting vervoer gymnastiekonderwijs
Korte inhoud: Voor het vervoer van de leerlingen van de Clusterschool t.b.v. het
gymnastiekonderwijs in het Huis van Eemnes wordt een touringcar ingezet. Het lopende
contract vervalt per 1 maart 2022. Momenteel vindt samen met de betrokken scholen
onderzoek plaats Haar een structurele en duurzame oplossing voor het vervoer. In afwachting
hiervan moet het vervoer per touringcar worden voortgezet.
Besluit —Het college besluit het vervoer per touringcar voort to zetten tot einde schooljaar
2021-2022 en het contract met Pouw Vervoer tot die datum to verlengen.

04.02

Ontwerp-begroting 2023 — AVU en concept-jaarrekening AVU 2021
Korte inhoud: Het Dagelijks Bestuur van de AVU heeft de voorlopige ontwerp-begroting 2023
aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in to dienen. Aan de raad wordt gevraagd om
— indien zijn van dat recht gebruik wenst to maken — voor 1 juni 2022 een zienswijze in to
dienen. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2021 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan Been
zienswijze worden ingediend.
Besluit —Het college besluit eerst nadere informatie in to winnen alvorens in to stemmen met
de ontwerpbegroting 2023 en de jaarrekening 2021.

04.03

Subsidieaanvraag Huiskamerfestival 2022
Korte inhoud: Stichting Een Dijk van Kunst en Cultuur heeft op 2 februari 2022 een
eenmalige subsidie aangevraagd van € 2.500,-. De subsidie is bedoeld voor het organiseren
van het Huiskamerfestival 2022 op zondag 26 juni 2022. Tijdens het Huiskamerfestival zullen
diverse artiesten optredens verzorgen in een huiskamer of tuin in Eemnes.
Besluit -Het college besluit:
- een eenmalige subsidie to verlenen aan Stichting een Dijk van Kunst en Cultuur voor het
organiseren van het Huiskamerfestival 2022;
- de eenmalige subsidie direct vast to stellen op € 2.500,-;
- de kosten to dekken uit het budget Kunst en Cultuur - incidentele subsidies 92530000 —
442000.
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04.04

Convenant met Stichting Goede Buren
Korte inhoud: Tussen de gemeente Eemnes en de Stichting Goede Buren wordt een
convenant gesloten waarin wordt beschreven hoe zal worden samengewerkt.
Besluit —Het college besluit:
1. in to stemmen met het conversant;
2. Wethouder W. de Boer - Leijsma to machtigen voor de ondertekening van het conversant

04.05

Kunst- en cultuurnota 'Kunst inspireert, cultuur verbindt' 2022-2026
Korte inhoud: De kunst- en cultuurnota Van Koe tot Kunst is vastgesteld in 2010 (2010-2014)
en is hierdoor niet meer actueel. Inmiddels hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden met
betrekking tot de belevingswereld kunst en cultuur. In overleg met de portefeuillehouder
kunst en cultuur is de nota van 2010-2014 omgevormd tot een nieuw format met ook daarin
vermeld de huidige ambities van de gemeente voor de komende jaren.
Besluit —Het college besluit eerst nadere informatie in to winners alvorens een besluit to
nemen.

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 15 maart 2022.

Voorzitter,

De he¢'r R. van Benthem
t
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