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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 8 juni 2021

01.01

Besluitenlijst Eemnes
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes van 8 juni wordt ongewijzigd
vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Trouwen op een alternatieve locatie.
Korte inhoud: Aanwijzen trouwlocatie Wakkerendijk 120 to Eemnes.
Besluit —Het college besluit akkoord to gaan met de alternatieve trouwlocatie op het adres
Wakkerendijk 120 to Eemnes.

02.02

Vaststellen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte
gegevens Eemnes 2
Korte inhoud: Vaststellen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en
aangehaakte gegevens Eemnes 2021
Besluit -Het college besluit de regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en
aangehaakte gegevens Eemnes vast to stellen, zoals in besloten in de gemeenteraad
vergadering van 25 januari 2021.
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02.03

Adresgegevens uit BRP t.b.v. uitnodiging Toekomstvisie
Korte inhoud: Om steekproefsgewijs mensen uit to kunnen nodigen voor de burgertop in het
kader van de Toekomstvisie Eemnes hebben we eenmalig adresgegevens nodig om mensen
persoonlijk uit to nodigen. We plaatsen ook openbare oproepen in de diverse media maar om
een zo gevarieerd mogelijk publiek to bereiken is deze steekproef essentieel.
Besluit -Het college besluit de n.a.w. gegevens van 150 inwoners uit 4 leeftijdscategorieen
uit de BRP (d.m.v. een steekproef) to verstrekken voor persoonlijke uitnodigingen voor de
Burgertop Eemnes.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Gecombineerd levensduurverlengend asfaltonderhoud Eemnes
Korte inhoud: Toelichting op het gepland levensduurverlengend asfaltonderhoud,
elementenverhardingen en het eerder uitvoeren van extra levensduurverlengend
asfaltonderhoud i.v.m. vorstschade n.a.v. vragen in de commissie Ruimt van 7 juni j.l.
Besluit -Het college besluit de memo 'Levensduurverlengende maatregelen' aan to bieden
aan de gemeenteraad voor behandeling in de gemeenteraad van 5 juli 2021.

03.02

Beslissing op bezwaar WOB-verzoek
Korte inhoud: Het verzoek om specifieke documenten is afgewezen. Bezwaarmaker heeft
tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend.
Besluit -Het college besluit:
1. Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over to nemen en het
bezwaarschrift ongegrond to verklaren;
2. Het primaire besluit in stand to latent

03.03

Beslissing op bezwaar tegen vergunning antenne opstelpunt
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes neemt een besluit
op het bezwaarschrift dat is ingediend tegen verlenen van een omgevingsvergunning voor
het oprichten van een antenne opstelpunt op het perceel Goyergracht Zuid 15 to Eemnes.
Besluit -Het college van Eemnes besluit:
1. het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 20 april 2021 over to nemen;
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk to verklaren.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Formulierenspreekuur in Huis van Eemnes
Korte inhoud: Zowel landelijk als in onze regio worden vroegsignalering en inzet op schulden
gezien als een van de belangrijkste methoden om dak- en thuisloosheid to voorkomen. De
regio Gooi en Vechtstreek heeft voor 2020 en 2021 extra Rijksmiddelen ontvangen om een
Aanvullend plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid uit to voeren (bijlage 1). Een
van de maatregelen uit het plan betreft het inzetten van tweewekelijkse spreekuren in de
lokale buurthuizen om kwetsbare burgers met vragen over formulieren, brieven,
administratie, enz. to ondersteunen (blz. 3 van bijlage 1). Om invulling to geven aan het plan
in het Huis van Eemnes heeft Humanitas een projectplan opgesteld en voor vaststelling
ingediend (bijlage 2).
Besluit -Het college besluit:
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1 Kennisnemen van het Regionale Aanvullend plan van aanpak terugdringen dak- en
thuisloosheid.
2 Instemmen met de realisatie van een 2-wekelijks spreekuur voor formulierenhulp in het
Huis van Eemnes en de kosten to laten to brengen van 92610000-438099
3 De burgemeester machtigt wethouder W.A. de Boer-Leijsma, belast met de portefeuille
welzijn, om de dienstverleningsovereenkomst to ondertekenen.
4 De dienstverleningsovereenkomst to ondertekenen door de wethouder W.A. de BoerLeijsma, belast met de portefeuille welzijn.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes -college van B&W d.d. dinsdag 22 juni 2021.

Voorzitter,
_

De heer .van Benthem

Besluitenlijst dinsdag 1 5 juni 2021

" i~ •.

,~.

j'~'~

-

.~

Pagina 3 van 3

