BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris of Griffier

dinsdag 22 december 2020
Eemnes
10:00 uur
12:18 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

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

Afwezig
01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 15 december 2020

01.01

Goedkeuring besluitenlijst 15 december 2020
Besluit - De besluitenlijst van 15 december 2020 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij 04.02
toevoegen: • College wil over 2019 nog een verantwoording van de persoon volgende
financiering en de exploitatie van het gebouw Impuls.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Afwikkeling huur Kringloop COVID
Korte inhoud: Sinds 1 april is de huur voor de Kringloopwinkel opgeschort in verband met de
destijds genomen Coronamaatregelen. Een afwikkeling van deze periode in de vorm van een
huurkorting wordt voorgesteld.
Besluit - 1. Over de periode van 6 weken, waarin de Kringloopwinkel gesloten is geweest
50% huurkorting te geven. 2. de huurkorting ad. € 6.255,52 te verantwoorden op
kostenplaats 42030005 / 438062.

02.02

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021 Eemnes
Korte inhoud: Voor 2021 is er een DVO opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de BEL
Combinatie in 2021 de ambtelijke capaciteit inzet ter realisatie van het collegeprogramma en
de programma's uit de begroting 2021.
Besluit - Het college besluit de DVO 2021 vast te stellen.
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02.03

Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Korte inhoud: Voorstel oninbaar voor dubieuze debiteuren
Besluit - Het college besluit:
1. De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 11.661,25 oninbaar te
verklaren.
2. Het oninbaar bedrag uit de bijlagen 2 en 4 ten laste te brengen van kwijtscheldingen,
programma werk en inkomen en restant bedrag ten laste van dubieuze debiteuren;
3. Op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1 d wordt aan de
bijlagen geheimhouding opgelegd.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Uitvoeringsplan (UP-GRP) 2020-2021
Korte inhoud: In het Gemeentelijk Rioleringsplan Eemnes (GRP) staan op hoofdlijnen de
gemeentelijke waterzorgtaken beschreven. Jaarlijks stelt het college het
Uitvoeringsprogramma GRP vast.
Besluit - Het voorstel wordt in afwachting van nadere informatie aangehouden.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Raadsinformatiebrief werkgelegenheid in coronatijd
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de
werkgelegenheid in coronatijd.
Besluit - 1. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief werkgelegenheid in
coronatijd.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 22 december 2020.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

Mw A. Griekspoor-Verdurmen
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