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R. van Benthem, W.A. de Boer-Leijsma, M.B.E. van den Berg
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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 14 september 2021

07.01

Goedkeuring besluitenlijst d.d. 14 september 2021
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes d.d. 14 September 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Korte inhoud: De begroting 2022 - 2025 geeft de raad inzicht in de meerjarige financiele
positie van de gemeente. Tevens geeft de raad mandaat aan het college om binnen de
gestelde kaders uitvoering to geven aan het in de begroting opgenomen beleid.
Besluit — Aangehouden

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN
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03.01

Verpachten van gronden nabij Meentweg 71-73 to Eemnes.
Korte inhoud: Aangaan van een nieuwe pachtovereenkomst
Besluit —Het college besluit een geliberaliseerde pachtovereenkomst to sluiten met
kandidaat 2 zoals weergegeven op de bijlage "uitslag openbare verpachting percelen Noord
polder" voor de percelen kadastraal bekend gemeente Eemnes sectie K Hummer 161
(gedeeltelijk), 714 en 167 De jaarlijkse inkomsten Welke door kandidaat 2 zijn geboden op de
to verpachten percelen to verantwoorden op kostenplaats 92030002 / 533000 (verspreide
gronden) Geheimhouding op to leggen op de bijlagen "geliberaliseerde pachtovereenkomsY'
en "uitslag openbare verpachting percelen Noord polder' op basis van artikel 55 van de
gemeentewet in samenhang met de belangen genoemd in artikel 10 van de wet
openbaarheid bestuur.

03.02

Beantwoording schriftelijke vragen WD polder / stiltegebied
Korte inhoud: Beantwoording van schriftelijke vragen, gesteld door WD over het polder /
stiltegebied, voor de raad van 27 september.
Besluit —het college stemt in met de beantwoording op de schriftelijk gestelde vragen door
de WD over polder / stiltegebied en biedt deze aan voor de raadsvergadering van 27
september.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Oprichten Jeugdraad Eemnes
Korte inhoud: De gemeente Eemnes vindt het belangrijk dat jongeren meehelpen besluiten to
nemen over zaken die voor hen bedoeld zijn. Daarom wordt voorgesteld om een jeugdraad
op to richten. De leden komen tenminste twee keer perjaar bij elkaar om to praten en actief
to adviseren over verschillende (politieke) onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en
jongeren in Eemnes.
Besluit —Het college besluit de Jeugdraad gemeente Eemnes op to richten middels het
vaststellen van Instellingsbesluit Oprichten Jeugdraad gemeente Eemnes met ingangsdatum
1 oktober 2021. Hiervoor een budget beschikbaar to stellen ad € 5.000 en dit to dekken uit de
post Algemene voorziening jeugd — incidentele subsidies

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes -college van B&W d.d. dinsdag 28 september 2021.
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