BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris, loco

dinsdag 6 oktober 2020
Eemnes
10:00 uur
15.00 uur
De heer R. van Benthem
De heer H. Haverkamp

Aanwezig
Afwezig

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

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 29 september 2020
De besluitenlijst van 29 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Uitvoeren werkzaamheden aan de Kerktorens aan de Kerkstraat en aan de
Wakkerendijk te Eemnes.
Korte inhoud: Op grond van het recente inspectierapport van Monumentenwacht Utrecht
willen wij u informeren over de werkzaamheden die voor (groot) onderhoud nog dit jaar
uitgevoerd zullen worden aan de Kerktorens te Eemnes.
Het college besluit:
1.akkoord te gaan met de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan beide Kerktorens;
2. de raadsinformatie brief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad;
3. de kosten te verantwoorden op kostenplaats 42030001 Kerkstraat 16 Nicolaaskerk
onderhoudskosten 438019 en 42030010 Wakkerendijk 49 Dikke Torentje onderhoudskosten
438019.
4. de budgetoverschrijving te verantwoorden in het jaarrekeningresultaat 2020.
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02.02

Beleid Informatie en ICT 2020-2024
Korte inhoud: De BEL Combinatie (en haar deelnemende gemeenten) werkt hard aan het
realiseren van haar ambities. Om deze ambities te realiseren is een hoogwaardige
informatievoorziening nodig als fundament, waarbij een up to date Beleid Informatie en ICT
vereist is. Het beleid Informatie en ICT is herijkt naar de periode 2020-2024, vastgesteld op 6
juli 2020 door de directie van de BEL Combinatie en ligt nu aan de colleges ter
besluitvorming voor.
Het college besluit:
Het Beleid Informatie en ICT 2020-2024 vast te stellen en de raden hierover te informeren.
Het college van Eemnes houdt vast aan het hanteren van de natte handtekening.

02.03

1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt de begroting 2021 van de BEL Combinatie
gewijzigd/geactualiseerd.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021;
2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021
van de BEL Combinatie.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Uitwerkingsplan 10 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 4.3
Korte inhoud: Het Uitwerkingsplan 10 voor de woonwijk Zuidpolder zorgt er voor dat er
vergunningen kunnen worden aangevraagd voor de bouw van woningen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp uitwerkingsplan 10 Zuidpolder en het ontwerp
uitwerkingsplan voor 6 weken ter inzage te leggen.
2. Het plan ter informatie te sturen aan de commissie.

03.02

Speelplan
Het voorstel wordt aangehouden In afwachting van nadere informatie.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Plan van aanpak vrijwillige sanering asbestdaken
Korte inhoud: Het plan van aanpak voor de vrijwillige sanering van asbestdaken beschrijft de
inzet van de Gemeente Eemnes om de komende jaren inwoners te stimuleren om hun
asbestdak te verwijderen.
Het college besluit 1. In te stemmen met het “plan van aanpak vrijwillige sanering asbestdaken”; Hierbij
verschillende aanpakken te hanteren voor de kleine, middelgrote en grote daken in onze
gemeente;
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2. Het reeds gereserveerde budget, zoals opgenomen in de programmabegroting van 2020
hieraan te besteden.

04.02

Deelnemen aan JOGG 2e fase
Korte inhoud: Deelnemen aan JOGG 2e fase
Het college besluit:
1. De samenwerking met JOGG NL te continueren voor de periode 2021 t/m 2024 en daartoe
bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen.
2. Wethouder De Boer te mandateren om namens het college te ondertekenen

04.03

Tussentijdse bestuursrapportage 2020 Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten
en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2020 o.b.v. de ingezette
maatwerkvoorzieningen.
Het college besluit de tussentijdse bestuursrapportage Sociaal Domein 2020 samen met de
raadsinformatiebrief ter kennisname te verstrekken aan de raad.

04.04

Beslissing op bezwaar urgentieaanvraag
Korte inhoud: Het verzoek om urgentie is afgewezen. Bezwaarmaker heeft tegen dit besluit
een bezwaarschrift ingediend.
Het college besluit:
1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het
bezwaarschrift gegrond te verklaren.
2. Het primaire besluit te herroepen en een urgentieverklaring te verlenen.

04.05

AB-voorstel en besluit Herschikking Begroting 2020 en bestuursnotitie
Afvalverwijdering
Het college stemt in met de herschikking van de begroting 2020 van de Afvalverwijdering
Utrecht.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 13 oktober 2020.

Voorzitter,

Secretaris,

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor-Verdurmen
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