BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 5 januari 2021
Eemnes
10:00 uur
13:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma,
A. Griekspoor-Verdurmen

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 22 december 2020
De besluitenlijst van 22 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Kaders Regiobegroting Gooi en vechtstreek 2022-2025
Korte inhoud: In een kaderbrief zijn de financiële uitgangspunten, die van betekenis zijn voor
het opstellen van de Regiobegroting 2022-2025, opgenomen. Deze kaderbrief wordt
overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks
bestuur ter informatie toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, via de
colleges.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Kaderbrief
2. de Kaderbrief ter informatie door te sturen naar de raad

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Maatregelen grondwaterproblematiek Eemnes Centrum
Aangehouden in afwachting van nadere informatie.

Besluitenlijst dinsdag 5 januari 2021

Pagina 1 van 3

03.02

Allonge 2 woningbouw Zuidpolder Eemnes
Korte inhoud: Overeenkomst die een aanpassing in het woningbouwprogramma en het
bouwtempo voor Zuidpolder regelt.
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met het woningbouwprogramma, het bouwtempo en de fasering voor
Zuidpolder zoals weergegeven in Bijlage A ‘Allonge 2 Zuidpolder woningbouw Eemnes’
2. Bijlage A ‘Allonge 2 Zuidpolder woningbouw Eemnes’ voor besluitvorming aan de raad
voor te leggen
3. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang
genoemd in artikel 10, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen omtrent Bijlage A ‘Allonge 2 Zuidpolder woningbouw Eemnes’ tot het einde van het
exploitatietraject van de woonwijk Zuidpolder
4. Gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het
belang genoemd in artikel 10, onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te
verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van Bijlage A ‘Allonge 2
Zuidpolder woningbouw Eemnes’ die aan de raad zijn/worden overlegd en het besprokene
hieromtrent.

03.03

Ingebruikneming grond Oud Eemnesserweg
Korte inhoud: Naar aanleiding van een verzoek van de eigenaar van het aangrenzende
perceel is de mogelijkheid tot ingebruikneming van grond aan de Oud Eemnesserweg te
Eemnes onderzocht en wordt bruikleen ter goedkeuring voorgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1. Een bruikleenovereenkomst te sluiten voor een perceel gemeentegrond aan de Oud
Eemnesserweg te Eemnes voor onbepaalde tijd
2. Kosten voor onderhoud van de sloot welke grenst aan het in bruikleen uit te geven
gemeentegrond voor rekening van de bruiklener te laten.
3. De kosten voortvloeiend uit het jaarlijks onderhoud van de betreffende grond voor rekening
van de bruiklener te laten.
4. De burgemeester besluit: Tot machtiging van de wethouder Grondzaken om de
bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Raadsinformatiebrief subsidie terugdringen dak- en thuisloosheid
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de
toekenning van subsidie voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid.
Besluit – Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief over de
toekenning van subsidie voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 12 januari 2021.

Voorzitter,
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