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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 22 februari 2022

01.01

Goedkeuren besluitenlijst College Eemnes dd 22 februari 2022
Korte inhoud: De collegebesluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld
Besluit -Punt 04.03a Het college besluit om de RIB Datalek SVMN niet aan de raad to
versturen, omdat er vanuit de Regio een brief aan de raad wordt aangeboden.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Ontbinding bestuursovereenkomst Informatiemakelaar/adviseur Veiligheidshuis
Eemland Noord
Korte inhoud: In 2015 zijn de portefeuillehouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes en Soest een bestuursovereenkomst aangegaan. In deze
bestuursovereenkomst werd overeengekomen dat de informatiemakelaar/adviseur
veiligheidshuis Eemland Noord werkzaamheden verricht voor de gemeenten Baarn,
Bunschoten, Eemnes en Soest, maar in vaste dienst is aangesteld bij de gemeente
Amersfoort. Als gevoig van het vertrek van de informatiemakelaar per 1 december 2021 is
een nieuwe situatie ontstaan en hebben de betreffende gemeenten aangegeven hun
samenwerking ten aanzien van de functie van informatiemakelaar/adviseur veiligheidshuis
met ingang van 1 april 2022 op andere wijze vorm to willen geven en daarmee de
bestuursovereenkomst to willen ontbinden. De oorspronkelijke informatiemakelaar is sinds 1
december uit dienst. Amersfoort voorziet tot de tijd van overdracht in een vervanger die de

Besluitenlijst dinsdag 1 maart 2022

Pagina 1 van 3

dossiers beheert. Die verzorgt ook warme overdracht van dossiers Haar Eemnes en BBS. In
die tijd richten Eemnes en BBS de organisatie in voor de overdracht van de afgesloten en
lopende casu'istiek.
Besluit —Het college besluit de bestuursovereenkomst Informatiemakelaar/adviseur
Veiligheidshuis Eemland Noord van april 2015 met ingang van 1 april 2022 to ontbinden.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Jaarrapportage 2021 RUD Utrecht en gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voorgesteld wordt de jaarrapportage 2021RUD Utrecht vast to stellen.
Tegelijkertijd wordt voorgesteld kennis to nemen van de dienstverleningsovereenkomst RUD
Utrecht 2022 en deze to ondertekenen.
Besluit -Het college besluit:
1. de jaarrapportage 2021 RUD Utrecht en gemeente Eemnes vast to stellen;
2. de jaarrapportage 2021 RUD Utrecht en gemeente Eemnes ter kennisname aan de raad to
sturen.
3. De dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2022 vast to stellen en deze to
ondertekenen.

03.02

Uitvoeringsprogramma VTH 2022
Korte inhoud: Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningen, handhaving en toezicht 2022
voor de gemeente Eemnes en dit ter kennisname aan de raad to sturen.
Besluit -het college besluit het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving 2022 vast to stellen en dit ter kennisname aan de raad to sturen.

03.03

Aangepast schetsontwerp woningbouw Streefoordlaan
Korte inhoud: Er is een aangepast schetsplan ingediend om twee gebouwen met in totaal 17
huurappartementen aan de Streefoordlaan 12, 14, 16 en 18 to realiseren. Het college wordt
voorgesteld in de Commissie Ruimte de meningen en gevoelens to peilen over dit
schetsplan.
Besluit —Het college besluit de meningen en gevoelens van de Commissie Ruimte to peilen
ten aanzien van het aangepaste schetsplan om twee gebouwen met in totaal 17
huurappartementen (8x sociaal, 3x laag en 6x middelduur) aan de Streefoordlaan 12, 14, 16
en 18 to realiseren.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Korte inhoud: Als gevolg van het uittreden van de gemeente Weesp uit de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR), dient de tekst van
de GR to worden aangepast. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de GR in zijn
geheel to toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Het college stelt de GR vast nadat de
raad is gevraagd deze to toetsen op strijd met het recht en/of het algemeen belang. In dit
voorstel wordt ingegaan op de wijzigingen van de GR en wordt aangetoond dat er geen
sprake is van strijd met het recht en/of het algemeen belang.
Besluit —Het college besluit:
1. In to stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
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Tomingroep per 1 januari 2022 onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
2. De gemeenteraad voor to stellen toestemming to verlenen aan het college om in to
stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Tomingroep.

04.02

Raadsinformatiebrief start moestuinproject; lokaal Preventieakkoord
Korte inhoud: Het lokaal Preventieakkoord Eemnes is in samenwerking met inwoners en
organisaties opgesteld. Als onderdeel van het lokaal Preventieakkoord gaat in maart het
moestuin project van start. Aan de hand van bijgevoegde Raadsinformatiebrief worden de
raden geinformeerd.
Besluit —Het college besluit akkoord to gaan met het verzenden van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief inzake de start van het moestuin project ais onderdeel van het lokaal
Preventieakkoord.

04.03

Maatregelen verbetering binnenklimaat Clusterschool
Korte inhoud: Sinds een aantal jaren heerst er onvrede over het binnenklimaat bij de
gebruikers van het complex. Op basis van een onderzoek uit 2020 is een lijst met to nemen
maatregelen opgesteld, die de klimaatproblemen moeten oplossen. In aanvulling hierop
wordt ook voorgesteld to verduurzamen door 177 zonnepanelen op het dak to plaatsen. De
investering wordt deels gedekt door de eind 2021 ontvangen subsidie (SUVIS). Voor
bekostiging van de maatregelen in het complex wordt voorgesteld een aantal budgetten
beschikbaar to stellen. Met uitvoering van deze maatregelen is het binnenklimaat helemaal
op orde.
Besluit -Het college besluit de raad voor to stellen om:
- Een krediet van € 102.235,- beschikbaar to stellen voor de voorgestelde
verbouwingsmaatregelen om de klimaatproblemen aan to pakken en to verduurzamen;
- In een beschikking met voorwaarden vast to leggen hoe de schoolbesturen de besteding
moeten verantwoorden;
- De beheercommissie to verzoeken om de investering to begeleiden;
- De investering of to schrijven in 15 jaar.

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 8 maart 2022.

Voorzit
De hee
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