BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
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Voorzitter
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dinsdag 4 mei 2021
Eemnes
10:00 uur
15.30 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

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

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 20 april en 26 april 2021
Besluit - De besluitenlijst van 20 april 2021 en de besluitenlijsten van 26 april 2021 worden
ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Eemnes 2021.
Korte inhoud: De Verordening behandeling bezwaarschriften geeft procedureregels ten
aanzien van de afwikkeling van bezwaarschriften. In verband met enkele wetswijzigingen
dient deze verordening aangepast te worden naar de actuele regelgeving.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening behandeling
bezwaarschriften Eemnes 2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2007, in te
trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening behandeling bezwaarschriften
Eemnes 2021.

02.02

Contract accountantsdiensten
Korte inhoud: Verlengen contract of aanbesteden accountantsdiensten voor de BEL
Combinatie, de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de gemeente Huizen.
Besluit - Het college besluit in afwijking van het eigen beleid het huidige contract eenmalig te
verlengen met 2 jaar.
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02.03

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit - Het college besluit:
1. aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb):
- mevrouw Sandy Christina Maria Wijngaarden;
- de heer Mark Christiaan den Broeder; en
- de heer Tommy Siardus Mechielsen.
2. dit besluit treedt in werking op 4 mei 2021 en eindigt zodra er geen sprake meer is van een
dienstbetrekking.

02.04

Kadernota 2022
Korte inhoud: In de Kadernota worden de beleidsvoornemens voor 2022 weergegeven.
Besluit – Het 1e concept Kadernota 2022 is besproken.

02.05

zienswijze op begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en resultaatbestemming 2020
van de Regio Gooi
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, begrotingswijziging 2021 en
resultaatbestemming 2020.
Besluit - Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2022;
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijziging 2021;
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2020.

02.06

Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht
Korte inhoud: De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gevraagd een
zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Voor 2020 geldt
een positief resultaat van €2.129 miljoen. Het voorstel is om het grootste gedeelte hiervan,
€2.104 miljoen, te storten in het OMS-fonds. De overige €25.000,- wordt dan gestort in de
ontwikkel- en egalisatiereserve. Voor 2022 geldt een stijging in de gemeentelijke bijdrage
vanwege loon- en prijsaanpassingen maar niet vanwege nieuw beleid.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de
Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht.

02.07

Treasury Eemnes 2021
Korte inhoud: Er wordt voorgesteld om 2 leningen van in totaal € 10.000.000 af te sluiten om
in de financieringsbehoefte van Eemnes te voorzien.
Besluit - Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de volgende leningen:
1. Vijf jaar fixe lening groot € 5.000.000
2. Tien jaar fixe lening groot € 5.000.000
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Beeldkwaliteitsplan Hilt
Korte inhoud: In juni 2020 is de stedenbouwkundige verkaveling voor het gebied van de Hilt
door de raad vastgesteld. Naast het maken van een bestemmingsplan is het opstellen van
een beeldkwaliteitsplan (BKP) een stap in het proces voor het invullen van het gebied.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
1. om het voor het beeldkwaliteitsplan te kiezen voor ‘Baksteenarchitectuur eigentijds’.
2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel.

03.02

Verkoopprocedure gronden Hilt
Korte inhoud: De gronden bij de voormalige Hilt worden bebouwd. Hiervoor is door de raad
een stedenbouwkundige verkaveling en een GREX vastgesteld en is een
bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. De volgende stap in het proces is de gronden te
verkopen aan een aannemer/ontwikkelaar.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de verkoopprocedure.

03.03

Beslissing op bezwaar t.a.v. invorderingsbeschikking
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes neemt een
beslissing op het bezwaarschrift dat is ingediend tegen de invorderingsbeschikking wegens
het overtreden van de bouwstop met een last onder dwangsom van € 20.000 euro (per
ruimte) ineens bij het voortzetten van bouwactiviteiten zonder of in afwijking van een
vergunning.
Besluit - Het college besluit:
1. de overwegingen in het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 3 maart 2021 over
te nemen, met uitzondering van het advies om het bestreden besluit te verbeteren;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. de invorderingsbeschikking in te trekken.

03.04

Verkoop terrein Hinkstapsprong
Korte inhoud: Met de Alliantie zijn besprekingen gevoerd over de verkoop van gronden bij de
voormalige Hinkstapsprong ten behoeve van de bouw van sociale huur appartementen en
betaalbare koopwoningen.
Besluit – Het voorstel is aangehouden.

03.05

Raadsinformatiebrief Gastvrije Randmeren, voorjaar 2021
Korte inhoud: De Raadsinformatiebrief van de Gastvrije Randmeren gaat in op de volgende
onderwerpen: Aanpak van waterplanten in de randmeren; De IIVR projecten; Gezamenlijk
werken aan toekomst Nederlands varend erfgoed; Off grid op de eilanden; Online onderzoek
"Rondvraag Randmeren"
Besluit - Het college besluit bijgevoegde Raadsinformatiebrief van de Gastvrije Randmeren
aan de gemeenteraad toe te zenden.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA
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04.01

Vermindering van GFT in het restafval
Korte inhoud: Uit onderzoek blijkt dat er in het restafval veel groente, fruit en tuinafval (GFT)
aanwezig is. Op basis van het advies vanuit de afvalevaluatie 2Enscure (september 2020)
zetten we in op een communicatietraject om de hoeveelheid restafval te verminderen en het
scheidingspercentage te verhogen.
Besluit - Het college besluit:
1. In te stemmen met het communicatieplan ‘GFT- Natuurlijk!’;
2. In te stemmen met de aanschaf en uitgifte van in eerste instantie 500 aanrechtbakjes (met
mogelijkheid tot nog eens 500 stuks) en het drukken en uitdelen van flyers;
3. De kosten te verantwoorden op kostenplaats Afvalverwijdering/aankoop duurzame
roerende goederen.

04.02

subsidietoekenning huis van Eemnes 2020
Korte inhoud: Huis van Eemnes ontvangt drie subsidies: 1. voor beheer en exploitatie 2. voor
programma coördinatie en 3 voor Sociaal cultureel werk SCW
Besluit - Het college besluit: 1. Het subsidie 2020 voor beheer en exploitatie van het Huis
van Eemnes toe te kennen aan Stichting Huis van Eemnes voor € 298.700,- 2. Het subsidie
2020 voor coordinatie programma Huis van Eemnes toe te kennen aan stichting Huis van
Eemnes voor € 30.960,- 3. Het subsidie 2020 voor Sociaal cultureel werk SCW Huis van
Eemnes toe te kennen aan Stichting Huis van Eemnes voor € 44.388,- 4. Beschikking te
versturen aan stichting Huis van Eemnes

04.03

Subsidieaanvraag Skûtsjevaart – Sinterklaasintocht en jaarlijkse lichtjesfeest
Korte inhoud: Stichting Skûtsjevaart Eemland heeft op 24 februari 2021 (aangevuld op 24
maart 2021) een eenmalige subsidie voor 2021, en een meerjarige subsidie vanaf 2022
aangevraagd van € 898,-. De aanvraag betreft een bijdrage voor het verzorgen van het
nautische deel van de traditionele Sinterklaasintocht. En voor de jaarlijkse feestelijke opening
met ontsteken van de lichtjes op het skûtsje ter verfraaiing van het evenemententerrein aan
de vaart tijdens de donkere wintermaanden.
Besluit - Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie voor 2021 te verlenen aan Stichting Skutsjevaart Eemland voor de
Sinterklaasintocht en het jaarlijkse openingsfeest met het verlichte Skûtsje ter verfraaiing van
het evenemententerrein de wintermaanden. de eenmalige subsidie direct vast te stellen op €
750,2. de kosten te dekken uit het budget Kunst en Cultuur - incidentele subsidies 92530000 442000.
3. Vanaf 2022 een bedrag van € 750,- in de meerjarenbegroting op te nemen voor een
meerjarige subsidie voor Stichting Skûtsjevaart Eemland.

04.04

Benoeming leden adviesraad Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De benoeming van personen tot lid van de adviesraad Sociaal Domein HBEL
met terugwerkende kracht tot de start van de feitelijke werkzaamheden.
Besluit - De volgende personen benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL
met terugwerkende kracht tot de start van de feitelijke werkzaamheden:
1. De heer J. Sanders, met ingang van januari 2020
2. Mevrouw C. Smits, met ingang van oktober 2018
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04.05

Samenwerkingsovereenkomst bibliotheek Gooi en meer 2021 -2024
Korte inhoud: De samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 is verlopen en moet opnieuw
worden vastgesteld.
Besluit – Het college wacht beantwoording van gestelde vragen af alvorens een besluit te
nemen.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van Eemnes d.d. 11 mei
2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

M.B.E. van den Berg
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