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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 4 Januari 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst dd 4 januari 2022
Korte inhoud: Korte inhoud: De besluitenlijst van 4 januari 2022 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Besluit - De besluitenlijst van 4 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Groen Groeit mee Pact
Korte inhoud: De regio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een
uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen het bouwen van woningen en
infrastructuur en het bewaren en versterken van groen en landschap. Daarom is in 2020
gestart met het programma Groen Groeit Mee. Met het programma Groen Groeit Mee dragen
we eraan bij dat het groen in onze regio evenredig meegroeit met wonen, werken, energie en
mobiliteit. Met dit collegevoorstel stellen we voor om het Groen Groeit mee Pact te
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ondertekenen en ons hiermee te committeren aan de samenwerking die hieruit tot stand
komt.
Besluit – Het college besluit:
 in te stemmen met 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;
 kennis te nemen van de Informatiebrief “Stand van zaken Groen Groeit Mee” en
deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

03.02

Memo Evaluatie Wakkerendijk
Korte inhoud: De voortgang van de evaluatie Wakkerendijk en de vervolgstappen
Besluit – Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde memo Evaluatie Wakkerendijk.
2. De memo te versturen aan de leden van de Raadscommissie Ruimte.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Huisvestingszaken Hobbitstee
Korte inhoud: Met betrekking tot de Hobbitstee spelen 2 langlopende huisvestingszaken,
namelijk het verlenen van toestemming voor verhuur (2020) en het uitbetalen van een krediet
voor het wegwerken van achterstallig onderhoud/levensduurverlengende maatregelen
(2017). Het college van B&W heeft afgesproken beide zaken in één keer te willen regelen. Er
was lange tijd verschil van mening met het schoolbestuur. Inmiddels hebben we
overeenstemming en worden beide zaken integraal aan u voorgelegd.
Besluit – Het college besluit:
 Toestemming te verlenen aan Alberdingk Thijm scholen voor het verhuren van drie
onderwijslokalen, één speelzaal en nevenruimten van De Hobbitstee (Aartseveen 72)
aan De BELhamels.
 De raadsleden met een informatiebrief te informeren over de plaatsing van de
zonnepanelen en de uitbetaling van het krediet voor het wegwerken van achterstallig
onderhoud/levensduurverlengende maatregelen.

04.02

Bibliotheek Gooi en meer subsidie 2022 en vaststelling subsidie 2020
Korte inhoud: Bibliotheek Gooi en meer vraagt de meerjarige subsidie 2022 aan. Tevens
vraagt zij om vaststelling van de subsidie over 2020. Deze twee zaken worden aan u in één
voorstel voorgelegd.
Besluit – Het college besluit:
- Een bedrag van € 261.071 (dit is inclusief indexatie van 1,5 % op de loonkosten en t.b.v.
inloopochtenden en tegemoetkoming servicekosten) te verlenen aan Bibliotheek Gooi en
meer.
- De subsidie over 2020 à € 267.999 vast te stellen

04.03

Raadsinformatiebrief beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025
Korte inhoud: Het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang (2022 - 2025) Regio Gooi en
Vechtstreek is na een zorgvuldige procedure in alle gemeenteraden vastgesteld. Aan de
hand van bijgevoegde Raadsinformatiebrief worden de raden geïnformeerd over de positieve
afronding van het besluitvormingsproces.
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Besluit – Het college besluit: kennis te nemen van bijgevoegde Raadsinformatiebrief
beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 en deze aan de gemeenteraad toe te
zenden.

04.04

Pilot doorstroommaatregelen
Korte inhoud: Informeren inzake de pilot doorstroommaatregelen
Besluit - Het college besluit: De informatienota 'Pilot doorstroommaatregelen' te delen met
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 18 januari 2022.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg

Besluitenlijst dinsdag 11 januari 2022

Pagina 3 van 3

