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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 23 november 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst Eemnes d.d. 23 november 2021
In de collegebesluitenlijst van 23 november wordt de tekst van pt 4.01 (rapportage
voortgang klimaatbeleid) aangehouden en wordt nadere informatie ingewonnen.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Zienswijze Stichting Risicobeheer Veiligheidsberaad
Korte inhoud: Het veiligheidsberaad (bestuurlijk overleg veiligheidsregio's) heeft besloten tot
instelling van een stichting risicobeheer. Deze stichting moet de veiligheidsregio's helpen bij
risico's gebonden aan de eigen taakuitvoering. De veiligheidsregio Utrecht moet daarvoor
22.500 euro betalen. Dit kan uit de lopende begroting worden gedekt.
Besluit —Het college besluit:
1. In to stemmen met bijgevoegde zienswijze.
2. De zienswijze door to geleiden Haar de gemeenteraad.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Intentieovereenkomst Regionaal Fietsnetwerk provincie UtrechU regio Amersfoort
Korte inhoud: Provincie Utrecht en de regio Amersfoort-gemeenten hebben de gezamenlijke
ambitie om het fietsgebruik binnen de Regio Amersfoort-gemeenten to laten groeien, de
bereikbaarheid to verbeteren, de filedruk to verminderen, de gezondheid to bevorderen en
een bijdrage aan een beter milieu to leveren. Hiervoor dient de kwaliteit van het regionaal
fietsnetwerk to worden geoptimaliseerd en dienen de knelpunten, zoals: een
verkeersonveilige situatie, barrieres, hinder, comfort en verlichting to worden opgelost. Door
als provincie en gemeenten samen to werken is een doelmatige besteding van de
beschikbare middelen ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen mogelijk. Met
de intentieovereenkomst Regionaal Fietsnetwerk provincie Utrecht/ regio Amersfoort borgen
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partijen deze samenwerking en de benodigde continu'iteit om de gezamenlijke ambities waar
to maken.
Besluit —Het college besluit:
1. Akkoord to gaan met de inhoud van de intentieovereenkomst Samenwerken regio
Amersfoort en provincie Utrecht voor de realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode
2022-2023.
2. Wethouder Th. Reijn to mandateren de intentieovereenkomst to ondertekenen namens het
college B&W Eemnes in het BOW regio Amersfoort van 9 december 2021.
3. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief to sturen aan de raads~eden en hen hiermee to
informeren over de intentieverklaring en de ambitie om het regionale fietsnetwerk to
verbeteren.

03.02

Bouw koopwoningen Hink Stap Sprong
Korte inhoud: In de overeenkomst die met de Alliantie is gesloten ten aanzien van de verkoop
van de gronden bij de HSS, is aangegeven dat het eerste recht van koop op de rijwoningen
bij de gemeente ligt. Deze bepaling is destijds in de overeenkomst gekomen omdat toen nog
onderzocht werd, of voor deze woningen Koopgarant zou worden toegepast. Conform de
koopovereenkomst biedt de Alliantie de woningen nu aan de gemeente aan.
Besluit —Het college besluit geen gebruik to maken van het recht van koop op de woningen
van de HSS.

03.03

Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over ecologisch bermbeheer.
Korte inhoud: Zie bijgevoegde antwoordmemo.
Besluit —Het college besluit de schriftelijke vragen gesteld door de raadsfractie van het CDA
inzake het ecologisch bermbeheer to beantwoorden conform het bijgevoegde memo.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Alternatief gebruik netaansluiting zonneveld Al
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft bij de realisatie van het A1-zonneveld 50% van de
investering in de netwerkaansluiting op zich genomen. Doel was om deze investering t.z.t.
door to schuiven Haar de ontwikkelaar van een tweede zonneveld. De realisatie van een
tweede zonneveld is op dit moment niet aan de orde.en daarom is er gezocht Haar een
alternatief gebruik van de netaansluiting. KiesZon (ontwikkelaar van het eerste zonneveld)
heeft een voorstel gedaan voor aansluiting van een batterij op de beschikbare netaansluiting.
Besluit — Aangehouden. Het college besluit eerst nadere informatie in to winnen alvorens
een besluit to nemen. `

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 7 december 2021.

Voorzitter;
`.
De her R. van Benthem
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