BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 3 november 2020
Eemnes
10:00 uur
16.00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 27 oktober 2020
De besluitenlijst van 27 oktober 2020 wordt gewijzigd vastgesteld:
College gaat akkoord met het voorstel rond Povi en informeert de Raad hierover middels
een RIB.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2020
Korte inhoud: Actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
Het college besluit 1. de raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2018 in te trekken,
onder gelijktijdige vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2020;
2. de raad in overweging te geven het volgende artikel in de Algemene plaatselijke
verordening Eemnes 2020 op te nemen:
Artikel 2.58A Verontreiniging door paarden en/of pony’s
1. Degene die zich met een paard of pony op een openbare plaats binnen de bebouwde kom
begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van dat paard of die pony
onmiddellijk worden verwijderd, en buiten de bebouwde kom op verharde wegen en
voetpaden binnen 6 uur worden verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Besluit op bezwaar tegen besluit afwijzing van de omgevingsvergunning
voor tijdelijk plaatsen (legaliseren) van een schuilstal op perceel Meentweg K747, Eemnes
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes neemt een besluit
tegen een bezwaar dat is ingediend tegen de weigering tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen (legaliseren) van een schuilstal op het
perceel Meentweg K747 in Eemnes
Het college besluit :
1) het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 19 oktober 2020 over te nemen
en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2) het bestreden besluit aan te vullen met nadere motivering zoals dat is uiteengezet in het
advies van de commissie voor bezwaarschriften.

03.02

Besluit op bezwaar tegen besluit tot het opleggen van een bouwstop
i.c.m. een last onder dwangsom op het perceel aan de Eemweg 74 H, J, K en L, Eemnes.
Het college besluit:
1) het advies van de commissie voor bezwaarschriften d.d. 25 augustus 2020 over te nemen
en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2) het bestreden besluit in stand te laten.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft u geadviseerd het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Met dit
voorstel wordt u voorgesteld het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te
volgen.
Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. de aanvraag om de bijzondere bijstand voor de kosten van de verbouwing van de zolder
toe te kennen op basis van de hardheidsclausule.

04.02

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Korte inhoud: Stand van zaken omtrent de huisvesting van verblijfsgerechtigden tot heden.
Het college besluit het voorstel aan te houden, in afwachting van nadere informatie.

04.03

Pilot onderwijs-zorgarrangement Donnerschool en Wijngaard
Korte inhoud: Gedurende schooljaar 2019-2020 zijn er drie onderwijs-zorg pilots gestart
vanuit het Transformatieplan Jeugd: op de Donnerschool, op de Wijngaard en op de
Rebound. De pilots zijn geëvalueerd en in het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein is
ingestemd met de verlenging/continering van twee onderwijs-zorg pilots.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het evaluatierapport ‘Onderwijs-zorg pilots’;
2. de onderwijs-zorg pilot op de Donnerschool te continueren tot eind 2020;
3. de onderwijs-zorg pilot van de Wijngaard te continueren voor schooljaar 2020-2021;
4. voor continuering van de onderwijs-zorg pilot Donnerschool € 1625,= beschikbaar te
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stellen en te verantwoorden op 92610001 Algemene voorzieningen Wmo 442068 subsidie
preventief voorveld;
5. voor continuering van de onderwijs-zorg pilot Wijngaard € 1.560,= beschikbaar te stellen
en te verantwoorden op 92610001 Algemene voorzieningen Wmo 442068 subsidie
preventief voorveld;
6. in te stemmen met het monitoren en evalueren van de pilots om tot een passend vervolg te
komen van de pilots.
04.04

EMS RIB Overname dienstverlening Amaris
Het College stemt in met toezending van de RIB aan de raad.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Eemnes dinsdag
10 november 2020.

Voorzitter

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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