BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 26 januari 2021
B&W-kamer Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma, A. GriekspoorVerdurmen

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 19 januari 2021
Korte inhoud: De besluitenlijst van 19 januari 2021
Besluit - De besluitenlijst van 19 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Benoemen stembureauleden verkiezingen maart 2021
Korte inhoud: Voor iedere verkiezing benoemt het college van burgemeester en wethouders
voor de stembureaus de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en tellers
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de benoeming van de voorzitters, leden, plaatsvervangende leden en
tellers;
2. het gevraagde mandaat te verlenen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Schriftelijke vragen over het parkeren van vrachtwagens
Korte inhoud: Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel over het parkeren
van vrachtwagens in de Commissie Ruimte d.d. 11 januari heeft D66 schriftelijke vragen ex
art. 40 Reglement van orde van de raad gesteld over parkmanagement. In de bijlage bij dit
voorstel zijn deze vragen beantwoord.
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Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen van D66
inzake bezwaar parkeren vrachtwagens zoals weergegeven in bijlage A

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidieaanvraag Scarbomusica 10 lunchpauzeconcerten 2021
Korte inhoud: Subsidieaanvraag Scarbomusica Concertorganisatie voor 10
lunchpauzeconcerten in het Huis van Eemnes in 2021.
Besluit - Het college besluit:
1. voor 2021 aan Scarbomusica Concertorganisatie een eenmalige subsidie te verlenen en
deze bij het verlenen vast te stellen op € 1.054,40.
2. op grond van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening artikel 6.2 over
indieningstermijnen niet toe te passen.
3. de kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 92530000442000.

04.02

Continuïteitsbijdrage Wmo vervoer
Korte inhoud: De continuïteitsbijdrage Wmo vervoer continueren, zolang de landelijke corona
richtlijnen daartoe oproepen.
Besluit - Het college besluit:
1. De continuïteitsbijdrage Wmo vervoer van 1 september 2020 tot het einde van de looptijd
van de landelijke Corona richtlijnen Wmo vervoer vaststellen op 70% van de verwachte
reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage) van de niet verreden ritten.
2. Opdracht geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om
uitvoering te geven aan de continuïteitsbijdrage Wmo vervoer.

04.03

Vragen D66 omtrent zonnedaken
Besluit - Het college gaat akkoord met de antwoorden aan D66 m.b.t. de gestelde vragen en
machtigt wethouder Reijn om tekstuele wijzigingen aan te brengen en toevoegingen te doen.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

05.01

Vragen CDA inzake trafohuisje
Besluit - Het college is akkoord met de antwoorden aan het CDA m.b.t. de gestelde vragen.

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. 2 februari 2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen
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