BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris of Griffier

dinsdag 24 november 2020
Eemnes
10:00 uur
15:30 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
De besluitenlijst dd 17 november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Grondbeleid 2021-2031
Korte inhoud: De huidige nota grondbeleid is vastgesteld n 2008 en is verouderd. Mede naar
aanleiding van opmerkingen van de accountant is een nieuwe nota opgesteld. Ten opzichte
van het in 2008 en in 2010 geformuleerde beleid worden geen beleidsmatige veranderingen
voorgesteld.
Besluit –Het college besluit: de gemeenteraad voor te stellen de Nota Grondbeleid 20212031 vast te stellen.

02.02

Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Korte inhoud: In het kader van adresfraudebestrijding deelnemen aan het project Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
Besluit – Het college besluit in het kader van adresfraudebestrijding
1. deel te nemen aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde verwerkersovereenkomst met ICTU.
3. De kosten te dekken uit het budget Burgerzaken algemeen.
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Vaststelling wijzigingsplan nieuwbouw woning Nieuweweg 9
Korte inhoud: Initiatiefnemer wil voor het perceel Nieuweweg 9, gebruik van de
wijzigingsregels in het vigerende bestemmingsplan maken om de bestemming 'Groen' en
‘Verkeer – Verblijfsgebied’ te wijzigen in 'Wonen' en 'Tuin' voor de bouw van een nieuwe
woning.
Besluit – Het college besluit het wijzigingsplan Nieuweweg 9
(NL.IMRO.0317.EMSWPNieuweweg9-Va01) vast te stellen en in te stemmen met de
anterieure exploitatieovereenkomst.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Inkoop Ondersteuning en zorg Sociaal Domein regio Amersfoort 2021
Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

04.02

Deelname Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Korte inhoud: Aansluiten bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur om zo ook voor 18+ sport en
cultuur bereikbaar te maken.
Besluit - Het college besluit
1. Per 1 februari 2021 aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur en daartoe
wethouder De Boer te machtigen bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen.
2. de te verwachten kosten te dekken binnen de begroting van het Sociaal Domein ( inclusief
ombuigingen).

04.03

Subsidie t.a.v. kantoorkosten buurtsportcoaches
Besluit - Het college besluit:
1. De kantoorkosten ad €1500,- per gemeente voor het jaar 2021, maar binnen de begroting
van het Sociaal Domein, incidenteel te verantwoorden op 91610005-435100
2. Voor de jaren 2022 e.v. opnemen in de bestaande begroting van het Sociaal Domein.

04.04

Tussentijdse rapportage Jeugdhulp 2020
Korte inhoud: Eerder dit jaar heeft u de Tussentijdse bestuursrapportage 2020 sociaal
domein van de HBEL ontvangen. De bestuursrapportage betrof voor Eemnes WMO en
Participatiewet. De tussentijdse rapportage Jeugdhulp 2020 is aanvullend op deze
bestuursrapportage en informeert u over de voortgang van activiteiten en kosten betreffende
jeugdhulp in Eemnes..
Besluit – Het college besluit kennis te nemen van de Tussentijdse rapportage Jeugdhulp
2020

04.05

Besluit hogere grenswaarden geluid Nieuweweg 9 te Eemnes
Korte inhoud: Ter plaatse van een nieuw te bouwen woning, gelegen Nieuweweg 9, wordt de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor geluid overschreden ten gevolge van Rijksweg A27
en worden hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld.
Besluit - Het College besluit de hogere grenswaarden geluid Nieuweweg 9 vast te stellen.
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04.06

Informatiebrief Onderzoek Binnenklimaatklachten Clusterschool.
Korte inhoud: De binnenklimaatklachten Clusterschool zijn in beeld gebracht. De
belangrijkste onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een informatiebrief met bijbehorende
oplossingsrichtingen.
Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen, alvorens een besluit te nemen.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - college van B&W d.d. dinsdag 1 december 2020.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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