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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 18 januari 2022:

01.01

Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 januari 2022
Korte inhoud: De concept besluitenlijst van 18 januari 2022 wordt gewijzigd vastgesteld.
Pt 4.5 is na overleg wel akkoord.
Pt 4.9 RIB Start Pilot buurtgezinnen wordt toegevoegd onder pfh W. de Boer-Leijsma
Besluit - De concept besluitenlijst van 18 januari 2022 wordt gewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Uniforme Uitvoerings- en Handhavingstrategie Regio Utrecht
Korte inhoud: De Uitvoerings-& Handhavingsstrategie 2022 – 2023 Regio Utrecht (hierna:
U&H-strategie) gaat over de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) die gemeenten en provincie hebben overgedragen aan de
omgevingsdiensten. Het college wordt als bevoegd gezag gevraagd de U&H-strategie vast te
stellen.
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Besluit - Het college besluit de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingstrategie 2022 – 2023
Regio Utrecht vast te stellen en de raadsinformatiebrief Uniforme Uitvoerings- en
Handhavingstrategie 2033-2023 Regio Utrecht dor te sturen aan de raad.

03.02

Grondexploitatie 2022 woningbouw Zuidpolder Eemnes
Korte inhoud: De grondexploitatie Zuidpolder geeft het financieel kader aan waarbinnen de
wijk Zuidpolder wordt ontwikkeld. Deze exploitatie wordt jaarlijks herzien en vastgesteld.
Besluit - Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept Grondexploitatie Zuidpolder 2022 zoals verwoord in de
bijlagen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en bijlage 2;
2. 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 onderhavig voorstel inclusief de bijlagen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en bijlage 2 tot
het einde van het exploitatietraject, thans voorzien 1 januari 2026.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Vaststellen subsidie Volleybalvereniging Voleem voor 2019 en 2020
Korte inhoud: Vaststellen subsidie Volleybalvereniging Voleem voor 2019 en 2020.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde bestemmingsreserves 2019
(€ 5839,25) en 2020 (€ 3333,-) van Voleem en daarmee de subsidies van Voleem voor 2019
(€ 12.399,-) en 2020 (€ 12.224,-) vast te stellen.

04.02

Raadsinformatienota verhuur netaansluiting zonneveld A1
Korte inhoud: De exploitant van het zonneveld A1 heeft aangegeven een batterij voor
grootschalige energieopslag te willen realiseren bij het zonneveld A1. Vanwege de beoogde
capaciteit van de batterij wil de exploitant gebruik maken van de beschikbare netaansluiting
(het 'gemeentelijke deel') bij het zonneveld A1. Het college van B&W heeft hiermee, onder
voorwaarden, ingestemd.
Besluit - Het college besluit
1. in te stemmen met de inhoud van de informatienota voor de raad;
2. de nota ter informatie te zenden aan de raad.

04.03

Opzet kwartaalrapportage Jeugdhulp Q4-2021 Eemnes
Korte inhoud: De raad te informeren over de inzet van Jeugdhulp Q4 2021 aan de hand van
bijgesloten kartaalrapportage en te toetsen of deze opzet voor kwartaalrapportage voldoet.
Besluit - Het college besluit:
1. De raad te informeren over de inzet van Jeugdhulp Eemnes Q4 2021 (bijlage 1).
2. Te toetsen bij de raad of deze opzet voor de kwartaalrapportage voldoet.

04.04

Beantwoording schriftelijke vragen CDA prestatieafspraken Alliantie
Korte inhoud: De CDA-fractie heeft raadsvragen gesteld over de huidige prestatieafspraken
Besluit - Het college besluit de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen en aan de
gemeenteraad te versturen.
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04.05

Maatregelen verbetering binnenklimaat Clusterschool
Korte inhoud: Sinds een aantal jaren heerst er onvrede over het binnenklimaat bij de
gebruikers van het complex. Op basis van een onderzoek uit 2020 is een lijst met te nemen
maatregelen opgesteld, die de klimaatproblemen moeten oplossen. In aanvulling hierop
wordt ook voorgesteld te verduurzamen door 177 zonnepanelen op het dak te plaatsen. De
investering wordt deels gedekt door de eind 2021 ontvangen subsidie (SUVIS). Voor
bekostiging van de maatregelen in het complex wordt voorgesteld een aantal budgetten
beschikbaar te stellen. Met uitvoering van deze maatregelen is het binnenklimaat helemaal
op orde.
Besluit - Het college besluit het voorstel aan te houden.

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 1 februari 2022.

Voorzitter, loco-burgemeester,

Secretaris

De heer Th. Reijn

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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