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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 13 oktober 2020
De besluitenlijst van 13 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03
03.01

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN
Speelbeleid Eemnes 2020
Korte inhoud: Het Speelbeleid uit 2009 is na 10 jaar toe aan actualisatie. Het is immers
belangrijk dat het openbare speel- en sportaanbod aan blijft sluiten bij de jeugd en andere
inwoners. Met het Speelbeleid Eemnes 2020 werken we aan geschikte en bereikbare
(in)formele speelvoorzieningen tegen acceptabele aanleg- en onderhoudskosten.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Speelbeleid Eemnes 2020, met als doel:
- een sport en spelaanbod dat blijft aansluiten bij de gebruikers;
- duurzame inrichting van de informele en formele speelplekken;
2. In te stemmen met het uitvoeringsplan 2020-2029;
3. Bedragen in de investeringsplanning van de begroting 2022 (meerjarenramingen) en
verder op te nemen conform het nieuwe speelplan;
4. Kapitaallasten die niet gedekt kunnen worden uit de reserve dekking kapitaallasten ten
laste te laten komen van het begrotingssaldo;
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5. Jaarschijf 2021 van het nieuwe speelplan ad € 194.050 vrij te laten vallen uit de
investeringsplanning van de begroting 2020;
6. voor onderhoud met ingang van 2021 structureel € 16.000 op te nemen en in 2021 te
dekken uit het begrotingssaldo.
7. Begrotingswijziging 2021-3 vast te laten stellen

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Aanmelding Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein
Korte inhoud: Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave.
Beleids- en inrichtingskeuzes vergen een nadere professionalisering van het financieel
beheer. Te weinig grip op financiën kan leiden tot tekorten waardoor de dienstverlening aan
inwoners onder druk komt te staan. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de
Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te
ondersteunen in deze opgave.
Het college besluit de gemeente Eemnes aan te melden voor de Visitatiecommissie
financiële beheersbaarheid sociaal domein.

04.02

Klimaat beleid Eemnes op tweesprong
Korte inhoud: Discussie voortgang duurzaamheidsbeleid Eemnes 2030.
Het college besluit:
1. Stand van zaken klimaatbeleid Eemnes, juni 2020 aan te bieden aan de raad;
2. In te stemmen met de inhoud van het opiniërend stuk.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente
Eemnes d.d. 27 oktober 2020.

Voorzitter,

Secretaris,

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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