BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 19 oktober 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
De heer T. van der Velde

Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), T. van der Velde (Loco gemeentesecretaris)
M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 12 oktober 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst d.d. 12 oktober 2021
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes d.d. 12 oktober 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Rekenkameronderzoek ter zake van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL
gemeenten
Korte inhoud: De rekenkamer heeft een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de BEL gemeenten uitgevoerd en haar rapport opgeleverd en aangeboden aan het
college. met de bedoeling om het betrokken college in de gelegenheid te stellen een
zienswijze te formuleren op het rapport, inclusief de conclusies en aanbevelingen.
Besluit – Het college besluit:
- kennis te nemen van het rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de BEL-gemeenten;
- De bestuurlijke zienswijze op het onderzoeksrapport vast te stellen en voor 20 oktober 2021
te versturen naar de Rekenkamer;
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Overlast Ratelpopulieren Karwij / Ruizendaallaan
Korte inhoud: Een aantal bewoners aan de Ruizendaallaan heeft ons verzocht drie
Ratelpopulieren in het plantsoen aan de Karwij te kappen. Deze populieren staan in de hoek
achter het voetbalveld. De reden voor het verzoek is het overmatige ruisen / ratelen van de
bladeren van deze bomen.
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen om in dit specifieke geval, op grond van onderbouwde ernstige hinder en
overlast, deze ratelpopulieren te kappen en een herplantplicht, die wordt ingevuld binnen een
intregraal en beperkte ontwerp-herinrichting groenplan sportveld + hondenuitlaatvelden aan
de Karwij in samenspraak met de omgeving.
2. De gelegenheid aan te grijpen om rondom de nieuw te planten bomen te zorgen voor extra
biodiversiteit volgens optie 1: bloemrijk grasland.
3. De kosten te dekken uit het beschikbare budget voor het Groenplan Eemnes

03.02

Principeverzoek woonfunctie Goyergracht Zuid 11b
Korte inhoud: Er is een principeverzoek (vooroverleg) ingediend om aan de Goyergracht Zuid
11b de agrarische functie te wijzigen naar 'Wonen' ten behoeve van het realiseren van één of
meerdere woningen. Geadviseerd wordt geen positieve grondhouding ten aanzien van dit
verzoek in te nemen en de meningen en gevoelens van de Commissie Ruimte te peilen.
Besluit – Het college besluit:
- geen positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van dit initiatief.
- dit initiatief voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte om 'meningen en gevoelens'
te peilen.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Aanpassingen subsidie voor sportverenigingen
Korte inhoud: November 2020 zijn de nieuwe beleidsregels t.a.v. subsidie voor
sportverenigingen goedgekeurd in het college. Vanwege corona is deze regeling met
akkoord van het college uitgesteld. Er zijn enkel kleine tekstuele aanpassingen gedaan
waardoor het college de subsidieregeling opnieuw moet goedkeuren. De subsidieregeling
gaat per 2022 in.
Besluit – Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de subsidieregeling sportverenigingen Eemnes (zie bijlage)
2. In 2022 en 2023, vanwege corona, de subsidie te baseren op het begrote huurbedrag
voor het Huis van Eemnes i.p.v. het daadwerkelijke huurbedrag.

04.02

Subsidieaanvraag Winterconcertenreeks 2022
Korte inhoud: Subsidieaanvraag eenmalige subsidie voor de winterconcertenreeks 2022
bestaande uit 3 concerten in januari, februari en maart 2022 in het Oude Raadhuis in
Eemnes.
Besluit – het college besluit:
1. voor 3 winterconcerten in januari, februari en maart 2022 een eenmalige subsidie van
maximaal €1.500,- te verlenen en deze direct vast te stellen.
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2. De eenmalige subsidie wordt slechts voor 2022 verstrekt vanwege verwachte vermindering
van animo ivm corona.
3. De kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 92530000442000. (budget 2022) Indien het exploitatietekort meer bedraagt dan €1.000,-, het extra
bedrag (tot een maximaal totaal van €1.500,-) te labelen als corona.
04.03

Overeenkomst herverdeling vergunninghouders Utrechtse Heuvelrug
Korte inhoud: Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat extra asielzoekers opvangen en ontvangt
een verevening van een aantal vergunninghouders op haar taakstelling. Deze
vergunninghouders worden herverdeeld over de 25 overige gemeenten waaronder Eemnes.
Besluit - Het college besluit de overeenkomst inzake herverdeling vergunninghouders tussen
de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Eemnes ondertekend te retourneren

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 26 oktober 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw M.B.E. van den Berg
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