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Vergadering
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Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 8 maart 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst B&W Eemnes 8 maart 2022
Korte inhoud: De collegebesluitenlijst van Eemnes van 8 maart 2022 wordt ongewijzigd
vasigesteia.
Besluit - De collegebesluitenlijst van Eemnes van 8 maart 2022 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Overdrachtsdossier i.v.m. verkiezingen
Korte inhoud: Met het oog op een nieuw college en nieuwe gemeenteraad na de komende
verkiezingen is een overdrachtsdossier gemaakt.
Besluit —Het college besluit kennis nemen van het overdrachtsdossier en stemt in met
verspreiding hiervan onder de politieke partijen

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Aankoop grond nabij Huis van Eemnes
Korte inhoud: Aankoop van een perceel grond (ca 200 m2) van Waterschap Vallei & Veluwe
ten behoeve van de inrit Haar het parkeerterrein van het Huis van Eemnes
Besluit —Het college besluit:
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-

-

in to stemmen met de grondtransactie
waarbij de gemeente Eemnes koopt en Waterschap Vallei & Veluwe verkoopt: circa 200
m2 grond nabij de Noordersingel 4 to Eemnes, kadastraal bekend gemeente Eemnes,
sectie A Hummer 4236, groot ca 200 m2, tegen een m2-prijs van € 125,- per m2 k.k.,
waarbij het definitieve metrage en hiermee de definitieve koopsom na kadastrale
inmeting wordt bepaald
en dit to bekostigen uit het beschikbare budget op Hummer 72000152;

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Regionale Energiestrategie 2.0 regio Amersfoort
Korte inhoud: De Regionale Energiestrategie wordt regelmatig geactualiseerd. Na vaststelling
van de RES 1.0 is er nu een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor de RES 2.0. Hierin
worden de rol en de aanpak van de regio beschreven om to komen tot de RES 2.0
Besluit —Het college besluit:
- in to stemmen met het plan van aanpak voor de RES 2.0 regio Amersfoort;
- de raadsinformatiebrief over het plan van aanpak RES 2.0 vast to stellen en aan to
bieden aan de raad.

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 zij 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 geen
zienswijze worden ingediend.
Besluit —Het college besluit:
- in to stemmen met de ontwerp-begroting 2023 AVU
- Deze ontwerp-begroting ter kennisneming aan to bieden aan de raad.
- Aan de raad voor to stellen om geen zienswijzen in to dienen bij de AVU mbt de ontwerpbegroting 2023.
De concept-jaarrekening 2021 van de AVU ter kennisneming aan to bieden aan de raad.

04.03

Kandidaten Jeugdraad
Korte inhoud: Het college van B&W heeft op 21 september 2021 middels het
`Instellingsbesluit Jeugdraad gemeente Eemnes' besloten om een Jongerenraad op to
richten. De jeugdraad is een door het college ingestelde, onafhankelijke adviescommissie
bestaande uit jeugdigen tussen de 10 en 15 jaar die woonachtig zijn in de gemeente
Eemnes. De adviescommissie brengt advies uit over beleidsmatige ontwikkeling Welke
betrekking heeft op haar eigen doelgroep: jeugd uit de gemeente Eemnes. Versa Welzijn is
verantwoordelijk voor het gesubsidieerde jongerenwerk in de gemeente Eemnes en heeft de
werving en selectie van kandidaten voor de jeugdraad uitgevoerd. Hier zijn 12 kandidaten uit
voortgekomen. Ten aanzien van de 12 kandidaten voor de Jongerenraad wordt het college
van B&W verzocht een tweetal besluiten to nemen.
Besluit —Het college besluit:
1 into stemmen met de voordracht en
2 benoeming van de kandidaten.
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04.04

Gelabelde jongerenwoningen
Korte inhoud: Er is een korte informatiebrief opgesteld om de raad to informeren inzake de
status van de jongerenwoningen aan de Ruizendaallaan
Besluit -Het college besluit de informatiebrief `Gelabelde jongerenwoningen' to delen met de
raad.

04.05

Huisvestingskosten onderwijs jeugdzorg+ locatie Valkenheide
Korte inhoud: Voor het behoud van een essentiele gesloten voorziening voor jongeren uit
Flevoland en Utrecht met passend onderwijs dat voorziet in de benodigde
veiligheidswaarborgen heeft het BO/BP op 20 december 2021 besloten onder voorwaarde
een bijdrage to leveren van maximaal 900.000 euro ten behoeve van de
onderwijshuisvesting Jeugdzorg+ in Maarsbergen (zie ook het BO/BP stuk in de bijlage). De
laatste stap is het formaliseren van het toe to kennen bedrag door de 29 deelnemende
gemeenten. Dat doen we door middel van dit collegevoorstel.
Besluit —Het college besluit:
- akkoord to gaan met de bijdrage van € 4665,- ten behoeve van de aanpassingen op
geslotenheid van de onderwijswijshuisvesting voor de nieuwe JeugdzorgPlus locatie op
het terrein Valkenheide in Maarsbergen.
- Deze bijdrage to verstrekken aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die de subsidie als
coordinerende gemeente zal toekennen aan Pluryn
- De kosten to dekken uit de post incidentele subsidies (92610002/ 442000).

04.06

Zienswijze ontheffing Eemnes
Korte inhoud: de Alliantie is nodig bij het realiseren van onze volkshuisvestelijke ambities en
om uitvoering to kunnen geven aan de gemaakte prestatieafspraken. Zij mag blijven
investeren in onze gemeente. De gemeente Eemnes geeft een positieve zienswijze of met
betrekking tot de evaluatie van de ontheffing van woningcorporatie de Alliantie.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met het afgeven van een positieve zienswijze.

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 22 maart 2022.
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