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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 2 november 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst d.d. 2 november 2021
Korte inhoud: Het vaststellen van de besluitenlijst van 2 november 2021
Besluit -Het college besluit de besluitenlijst van haar vergadering van 2 november 2021
ongewijzigd vast to stellen.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Plan van Aanpak woningbouw Hilt
Korte inhoud: Voor het woningbouwplan van de Hilt is voor de inrichting van het openbare
gebied van een Plan van Aanpak opgesteld
Besluit —Het college besluit in to stemmen met het Plan van Aanpak Herontwikkeling
gronden Hilt voor woningbouw

03.02

Intentieverklaring SPV 2030 Regio Amersfoort
Korte inhoud: Provincie Utrecht heeft een intentie verklaring opgesteld om wegbeheerders to
betrekken bij het Rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). De
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intentieverklaring heeft als doel om commitment to krijgen bij alle overheden om samen
verder op to trekken tot een Regionaal uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma
dient bij to dragen aan de doelstelling van het rijk om to komen tot meer verkeersveiligheid en
minder verkeersslachtoffers.
Besluit —Het college besiuit akkoord to gaan met het tekenen van de intentieverklaring SPV
2030 in het UWB van 15 november 2021; Wethouder Th. Reijn to machtigen op 15
november 2021 namens het college van Eemnes to ondertekenen.

03.03

Verordening BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Korte inhoud: Het is noodzakelijk om voordat de Omgevingswet in werking treedt opnieuw
een verordening op de werking van de BEL adviescommissie opnieuw vast to stellen en de
leden daarvan to benoemen.
Besluit -Het college besluit:
1. De raad voor to stellen de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit opnieuw in to
stellen.
2. De raad voor to stellen de bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de
adviescommissie aan het college to delegeren.
3. In to stemmen met de Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
4. De raad voor to stellen de Verordening op de BEL adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
vast to stellen

03.04

Beslissing op Bezwaar WOB-verzoek Rietgors
Korte inhoud: Naar aanleiding van de afwijzing van het verzoek voor het plaatsen van een
paaltje op de Rietgors, is er op 27 mei 2021 een WOB-verzoek ingediend. Tegen de reactie
per e-mail van 29 juni 2021 heeft aanvrager van de maatregel op 8 augustus 2021 een
bezwaarschrift ingediend. In deze beslissing op bezwaar wordt voorgesteld het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk to verklaren en het bestreden besluit in stand to laten.
Besluit —Het college besluit het bezwaarschrift niet-ontvankelijk to verklaren; Het bestreden
besluit in stand to laten.

03.05

Samenwerking aanleg glasvezel
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd voor een samenwerking met DeltaFiber voor aanleg van glasvezel in Eemnes.
Besluit — Aangehouden. Het college besluit eerst nadere informatie into winnen alvorens
een Samenwerkingsovereenkomst of to sluiten met Delta-Fiber voor aanleg van glasvezel in
Eemnes.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Het realiseren van 4 padelbanen en het vernieuwen van de ondergrond van 7
tennisbanen voor Tennisvereniging Eemnes.
Korte inhoud: Tennisvereniging Eemnes (N Eemnes) wil graag 7 tennisbanen renoveren en
op de locatie van 2 tennisbanen, 4 padelbanen aanleggen en doet hiervoor een beroep op de
gemeente voor financiele ondersteuning. TV Eemnes wil 1/3 direct zelf bijdragen en vraagt
voor 1/3 een subsidie aan bij de gemeente en voor 1/3 een lening aan bij de gemeente.
Besluit —Het college besluit:
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2. De directeur Regio Gooi & Vechtstreek mandaat to verlenen om: •conform de
Aanbestedingsleidraad Onderwijsroute Inburgering gunningsbesluiten to nemen.
overeenkomsten aan to gaan die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand
komen. • verweer to voeren in het geval van een geschil in verband met de (Europese)
aanbesteding onderwijsroute inburgering, waarbij de kosten van de procedure evenredig
worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.
3. De directeur Regio Gooi & Vechtstreek bevoegdheid to verlenen om ondermandaat to
verlenen tot het nemen van gunningsbesluiten conform de Aanbestedingsleidraad
Onderwijsroute Inburgering aan de daarmee belaste medewerker(s) van de Regio Gooi &
Vechtstreek.
4. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek to verzoeken het mandaat
schriftelijk to aanvaarden.

OS

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 16 november 2021.
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1. De raad voor to stellen een subsidie to verstrekken van € 58.667 aan TV Eemnes voor het
renoveren van 7 tennisbanen;
2. De raad voor to stelien om een subsidie van € 69.333 to verlenen aan N Eemnes voor het
aanleggen van vier padelbanen; Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 8
november 2021 van het dekkingsplan 2022-2025, deze subsidies to dekken uit het begrote
bedrag van € 85.000 uit het dekkingsplan en de resterende € 43.000 to dekken uit de
Reserve Kapitaallasten.
3. Akkoord to gaan met het verstrekken van een annuitaire lening aan N Eemnes ter hoogte
van € 128.000. Deze lening bestaat uit 2 delen, to weten € 58.667 voor het renoveren van 7
tennisbanen en € 69.333 voor het aanleggen van vier padelbanen. De annuitaire leningen of
to sluiten tegen 1% rente met een looptijd van 20 jaar; De bedragen pas beschikbaar to
stellen wanneer de benodigde vergunning voor het aanleggen van de padelbanen
onherroepelijk is geworden, overeenstemming is bereikt met Stichting Bevordering
Sportbeoefening BEL Gemeenten en N Eemnes over de gewenste juridische structuur en
deze separaat aan het college is voorgelegd.
4. De raad voor to stellen akkoord to gaan met de 2e begrotingswijziging 2022.

04.02

Pilot vervoer dagbesteding King Arthur door vervoer Gooi S Vechtstreek BV
Korte inhoud: De King Arthur Groep kan de dagbesteding overnemen voor alle clienten van
aanbieders die stoppen met de levering van dagbesteding. Alleen kan de organisatie het
vervoer van en Haar dagbestedingslocaties niet uitvoeren. De King Arthur Groep heeft
gemeenten gevraagd het dagbestedingsvervoer vorm to geven voor de clienten die zij
overnemen. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. kan dit doen in de vorm van een pilot.
Besluit —Het college besluit:
1. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. de opdracht to geven om per 1 april 2021 gefaseerd het
vervoer van en Haar dagbestedingsplekken voor de huidige en nieuw instromende clienten
van de King Arthur groep to verzorgen in de vorm van een pilot.
2. Hiervoor de Regio de opdracht to verlenen om voor deze pilot (met terugwerkende kracht)
de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst 'Pilot vervoer van en Haar plekken
dagbesteding' of to sluiten voor de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023 met de
mogelijkheid van een jaar verlengen.
3. De pilot na een jaar to evalueren en op basis hiervan to bezien of de
dienstverleningsovereenkomst hierop aangepast moet worden en om de uitkomsten hiervan
to betrekken bij de toekomstige inrichting van het vervoer van en Haar dagbesteding in Gooi
en Vechtstreek.
4. De regio Gooi & Vechtstreek op to dragen om een voorstel to doen hoe er geevalueerd
wordt en ons advies daarvoor mee to nemen.

04.03

Mandaatverlening inkoop onderwijsroute inburgering
Korte inhoud: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. In dit
nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regierol in het Inburgeringsproces. Dit bestaat o.a. uit de
aanbodverplichting van verschillende leerroutes aan alle inburgeringsplichtige
asielstatushouders. Voor de Onderwijsroute hebben zich geen taalaanbieders ingeschreven.
De aanbestedingsleidraad is voor deze route aangepast, zodat deze opnieuw in de markt
gezet kan worden. Het voorstel betreft het opnieuw aanbesteden van de onderwijsroute en
de bijbehorende mandaatverlening aan de regio Gooi en Vechtstreek.
Besluit —het college besluit:
1. Het opnieuw aanbesteden van de onderwijsroute in het kader van de wet inburgering in
verband met het uitblijven van inschrijvingen in een eerdere procedure.
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