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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 6 juli 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst BW Eemnes 6 juli 2021

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit -Het college besluit:
1. aan to wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb): - mevrouw Kim Leertouwer; - de heer Kevin van Doorn, en - de heer Mark Christiaan
den Broeder. dit besluit treedt in werking op 27 juli 2021 en eindigt op 30 september 2021, of
zodra er geen sprake meer is van een dienstbetrekking.

02.02

Zomernota 2021 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota
2021 aan u voorgelegd.
Besluit -Het college besluit: Into stemmen met de zomernota 2021 De zomernota 2021 ter
informatie to verstrekken aan de gemeenteraad, middels een raadsinformatiebrief
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02.03

2e wijziging tarieventabel A legesverordening 2021
Korte inhoud: De 2e wijziging tarieventabel A legesverordening 2021 betreft de verhoging
van de leges van de Nederlandse Identiteitskaarten (NIK) conform de nieuwe bedragen van
de rijksoverheid.
Besluit -Het college besluit de 2e wijziging van tarieventabel A behorende bij de
legesverordening 2021 vast to stellen met ingangsdatum 2 augustus 2021.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Overstap van aanbieder collectieve zorgverzekering minima per 2022
Korte inhoud: De collectieve zorgverzekering minima is speciaal voor mensen met een laag
inkomen en hoge zorgkosten. De collectieve zorgverzekering minima bevat doorgaans een
goede aanvullende verzekering met extra dekkingen en collectiviteitskorting. De gemeente
betaalt (deels) mee aan deze collectieve zorgverzekering minima. Per 2022 wordt er
overgestapt Haar andere aanbieder voor de collectieve zorgverzekering minima.
Besluit —Het college besluit voor de overstap Haar Unive als nieuwe aanbieder voor de
collectieve zorgverzekering minima in to stemmen met:
1. Handhaving van de huidige randvoorwaarden, betreffende: a. De huidige inkomensgrens
van 120% van de bijstandsnorm. b. De maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage van € 10,per verzekerde.
2. Het aanbieden van de aanvullende pakketten Compact en Compleet zonder afkoop eigen
risico.
3. Het beschikbaar stellen van een structureel budget van € 15.000,- voor
Gezondverzekerd.nl en de kosten to verdelen over de vier gemeenten.
4. Het beschikbaar stellen van budget voor implementatie, to dekken uit de reeds
beschikbaar gestelde middelen in het kader van bezuinigingen RTC en Huishoudelijke Hulp.

04.02

Extra uren bewegingsonderwijs
Korte inhoud: Op basis van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
gemeente Eemnes 2015 wordt jaarlijks berekend met hoeveel groepen een basisschool 1,5
uur per week gebruik mag maken van een gymzaal. Voorgesteld wordt bij 2 scholen of to
wijken van de beleidsregel en extra uren to vergoeden om de kwaliteit en de veiligheid van
het onderwijs to vergroten.
Besluit —het college besluit in afwijking van de beleidsregel bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs een extra gymgroep toe to kennen aan de 7-Sprong; In afwijking van de
beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 1,5 extra gymgroep toe to kennen aan
de Hobbitstee/Merlin; De kosten van 2,5 extra gymgroep, in totaal € 4.050,-, to dekken op
kostenplaats vakonderwijs 92430003/438013.

04.03

Evaluatie ervaringen Jongeren Ontmoetingsplek & acties
Korte inhoud: Het gebruik van de huidige Jongere Ontmoetingsplek (JOP) bij het Huis van
Eemnes is geevalueerd. Hieruit vloeit een aantal aanbevelingen voort voor de korte en
middellange termijn. De korte termijn aanbevelingen zijn in gang gezet to weten aanpassing
voor de JOP bij Huis van Eemnes en de gesprekken. Over de andere voorstellen in het plan
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van aanpak moet een besluit genomen worden, hiervan kan een deel uitgevoerd worden en
een deel niet door ontbrekende capaciteit en budgetten. Via een raadsinformatiebrief wordt
de raad geinformeerd over de resultaten van de evaluatie en de acties die ingezet zijn en
gaan worden.
Besluit —Het college besluit
1.Kennis to nemen van de resultaten van "De evaluatie van de huidige Jongere
Ontmoetingsplek (JOP) bij het Huis van Eemnes" en de daaruit voortvloeiende
aanbevelingen.
2. Op korte termijn een lijst met actiepunten op to stellen.

04.04

begroting en toekenning 2021 subsidie Huis van Eemnes
Korte inhoud: Stichting Huis van Eemnes heeft een subsidieaanvraag ingediend voor drie
subsidies: a. beheer en exploitatie, b. Programmaraad en c. SCW sociaal cultureel werk. De
subsidieaanvraag is behandeld op grond van de kansenbegroting met inbegrip van
indexering van 2,5% voor 2021. De subsidiebedragen zijn voor beheer en exploitatie
€ 306,167,50, voor de programmaraad € 25.625,- en voor SCW sociaal cultureel werk
€ 45.497,70.
Besluit —Het college besluit de subsidie 2021 voor beheer en exploitatie van het Huis van
Eemnes toe to kennen aan de Stichting Huis van Eemnes voor € 306.167,50. De subsidie
2021 voor de programma coordinatie (programmaraad) toe to kennen aan de Stichting Huis
van Eemnes voor € 25.625,- De subsidie 2021 voor SCW sociaal cultureel werk van stichting
Huis van Eemnes toe to kennen voor € 45.497,70.

04.05

bijdrage servicekosten Bibliotheek aan Huis van Eemnes
Korte inhoud: Bibliotheek maakt inmiddels 1,5 jaar gebruik van het Huis van Eemnes. De
bibliotheek heeft hier huisvesting gevonden en heeft inmiddels een huurcontract afgesloten
met de Bibliotheek. Men heeft besloten het huurcontract of to sluiten na de toezegging van
de gemeente om het bedrag voor servicekosten aan to vullen met een bedrag van € 5.250,-.
De bibliotheek moet voor servicekosten (waaronder schoonmaakkosten en ICT )€ 11.000,per jaar bijdragen. De bibliotheek moet tegelijkertijd dealen met een bezuiniging van €
15.000,-. Daardoor komt men € 5.250,- tekort om de bijdrage voor servicekosten to betalen.
Wij hebben dit bedrag als begrotingsbedrag structureel opgenomen voor 2022 en volgende
jaren.
Besluit —Het college besluit aan de Bibliotheek voor 2021 een bedrag van € 5.250,beschikbaar to stellen voor een deel van de servicekosten Huis van Eemnes. Voorwaarde
stellen dat de Bibliotheek de samenwerking met het Huis van Eemnes gebaseerd op meer
vertrouwen en elkaar meer ruimte geven om elkaars doelen to bereiken , versterkt. De
gemeentelijke bijdrage to dekken uit het Preventief voorveld.

04.06

Jaarstukken AVU 2020
Korte inhoud: De jaarstukken Afvalverwijdering Utrecht (AVU) over 2020 zijn toegezonden,
waarin weergegeven is hoe de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval binnen
de AVU-gemeenten is verlopen.
Besluit —het college besluit de jaarstukken 2020 met akkoord accountantsverklaring van de
AVU ter kennisgeving aan to bieden aan de gemeenteraad
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04.07

Jaarverslagen Wmo toezicht 2019 en 2020
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt
dat het college voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en
Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. De toezichthouders stellen
jaarlijks een jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor het komend jaar.
Besluit —Het college besluit kennis to nemen van de bijgevoegde jaarverslagen Wmo
toezicht van 2019 en 2020 van de Wmo toezichthouders. De gemeenteraad hierover to
informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

04.08

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019-2020
Korte inhoud: Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) houdt toezicht op de naleving van
de leerplichtwet. Dit doet het RBL door ouders, scholen en leerlingen to ondersteunen,
adviseren, stimuleren en waar nodig to controleren. Elk jaar brengt het RBL een jaarverslag
uit. In dit jaarverslag staan de belangrijkste resultaten en bevindingen over het afgelopen
schooljaar uitgewerkt.
Besluit —Het college besluit kennis to nemen van het bijgevoegde jaarverslag Regio Bureau
Leerlingzaken 2019-2020. De gemeenteraad hierover to informeren via de bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

04.09

Bezwaar bezuiniging Bibliotheek Gooi en meer in 2022
Korte inhoud: Op 29 juni heeft de Bibliotheek Gooi en meer zich met een brief aan het
College van B&W gericht met het verzoek om de bezuiniging van € 15.000,- in 2022 to
heroverwegen. De inhoud van deze brief vormt geen reden om of to zien van deze reeds
vastgestelde bezuiniging.
Besluit —Het college besluit de bezuiniging van € 15.000 op de begroting 2022 van de
Bibliotheek Gooi en meer door to voeren.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes -college van B&W d.d. dinsdag 27 juli 2021.
Voorzitter,
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