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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 22 juni 2021

01.01

Besluitenlijst B&W Eemnes 22 juni 2021
De collegebesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Jaarverslag van de klachtencoordinator 2020
Korte inhoud: De klachtencoordinator brengt jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het
voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld,
aangevuld met een verslag van alle verzoeken die zijn ontvangen door de Nationale
ombudsman.
Besluit -Het college besluit: kennis to nemen van het "Jaarverslag van de
klachtencoordinator 2020"; de aanbevelingen van de klachtencoordinator over to nemen; in
to stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.

02.02

Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de commissie voor de bezwaarschriften een jaarverslag uit. In
dit jaarverslag geeft de commissie, zoals gebruikelijk, een beeld van haar activiteiten rondom
de behandeling van bij de BEL-gemeenten ingediende bezwaarschriften.
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Besluit -Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes besluit: kennis to nemen
van het Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften; de aanbevelingen
over to nemen; het jaarverslag ter kennisname aan de raad to sturen.

02.03

Verrekening neveninkomsten 2020
Korte inhoud: In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit
politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2020 vastgesteld worden of verrekening van
neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een web-applicatie
van het ministerie BZK is aan de burgemeester en wethouders gevraagd Haar eventuele
neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is
verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2020
niet aan de orde.
Besluit -Het college besluit vast to stellen dat er -conform bijgaande adviezen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers
van gemeente Eemnes over 2020 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking
tot de neveninkomsten.

02.04

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie
Korte inhoud: Aanwijzen trouwlocatie Wakkerendijk 160 to Eemnes
Besluit —Het college besluit akkoord to gaan met de alternatieve trouwlocatie op het adres
Wakkerendijk 160 to Eemnes. De locatie voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in het
reglement.

02.05

Informatiebrief gemeenteraad over de belastingsamenwerking Eemnes - Baarn
Korte inhoud: Het onderzoek Haar mogelijke samenwerking op het gebied van de
belastingtaken tussen Baarn en Eemnes stamt al uit 2019, en werd als kansrijk gezien. Wij
besloten in 2020 tot het voornemen de uitvoering van de belastingtaken niet langer uit to
besteden aan de BEL Combinatie en zouden de uitvoering van de belastingtaken willen
uitbesteden / overdragen aan de gemeente Baarn. In de afgelopen periode is veel werk
verzet. Wij informeren de raad over het proces om to komen tot een overdracht van de
belastingtaken aan Baarn per 1 januari 2023.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met de inhoud van de informatiebrief aan de
raad. De informatiebrief to verzenden aan de raad.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Regiostrategie toerisme Visit Utrecht Region 2022-2023
Korte inhoud: Om continu'iteit to geven aan de Regiostrategie (Inter-)nationaal toerisme
Utrecht 2018-2022 van Visit Utrecht Region is er op basis van de ontwikkelingen behoefte
aan het opstellen van een nieuw Meerjarenplan 2022-2025.
Besluit —Het college besluit aan to sluiten bij de: "Regiostrategie toerisme Visit Utrecht
Region 2022-2023"; Hiervoor in 2022 en 2023 een vast bedrag per inwoner van € 0,125 Excl.
Btw. op to nemen in de Begroting 2022/ 2023 op kostenplaats 92570007/ 443600 (Recreatie
/ Inkomensoverdracht overige overheden)
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03.02

Maaien waterplanten 2022
Korte inhoud: In 2018 hebben Almere, Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Eemnes besloten
het `Regionale aanbod waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied' aan het ministerie to
ondersteunen. Dit doen zij met een extra bijdrage voor het maaien van waterplanten in de
Randmeren voor een periode van 4 jaar (Um 2021) .Met dit collegevoorstel stellen we voor
om deze extra bijdrage met 1 jaar to verlengen in 2022.
Besluit —Het college besluit de extra bijdrage voor het maaien van waterplanten door de
Gastvrije Randmeren in 2022 to continueren; Hiervoor een bedrag van €2.500 in de
Begroting 2022 op to nemen op kostenplaats Waterbeheer / Inkomensoverdracht overige
overheden.

03.03

Aandachtsgebied stiltegebied en provinciale interim omgevingsverordening
Korte inhoud: In bijgaand memo wordt de raad geinformeerd over de acties die zijn
ondernomen om het aandachtsgebied in de provinciale interim omgevingsverordening to
schrappen
Besluit —Het college besluit in to stemmen met bijgaand memo aan de raad dit memo ter
kennis aan de raad to zenden

03.04

Woondeal regio Amersfoort als addendum woondeal regio Utrecht/U16
Korte inhoud: De woondeal is een set afspraken tussen het ministerie van BZK, negen
gemeenten uit de regio Amersfoort, provincies Gelderland en Utrecht en de regionale
woningcorporaties. In de woondeal gaan zij een langjarige samenwerking aan voor onder
andere meer (betaalbare) woningen, de aanpak van excessen op de woningmarkt en het
verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.
Besluit —Het college besluit:
1. De woondeal regio Amersfoort als addendum bij de woondeal regio Utrecht/U16 vast to
stellen en aan to gaan;
2. in to stemmen met het informeren van de raad middels de in bijlage 1 bij dit voorstel
opgenomen raadsinformatiebrief.

03.05

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving
2020 vast to stellen en dit ter kennisname aan de raad to sturen.
Besluit -het college besluit het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
vast to stellen; het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 ter kennisname
aan de raad to sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Informatienota Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad
Korte inhoud: Informatienota voor de gemeenteraad van Eemnes over de stand van zaken
van de Transitievisie Warmte.
Besluit —Het college besluit de aangepaste informatienota aan to bieden aan de raad.

04.02

Tijdelijk Beleidsregels TONK
Korte inhoud: Op 23 maart 2021heeft B&W de beleidsregels voor de TONK (Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) vastgesteld. De verwachtte aantallen en tekorten,
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gebaseerd op de aantallen aanvragen TOZO, zijn vooralsnog niet gerealiseerd. Sterker, het
aantal aanvragen blijft sterk achter op de verwachting. De meest genoemde oorzaken zijn
schaamte, onbekendheid, de hoeveelheid `papier' werk in verhouding tot de hoogte van de
`relatief lage' uitkering, teveel vermogen en de angst voor een terugvordering. De verschillen
tussen gemeenten in het land zijn wel groot. In Amsterdam is al wel 30%van het budget
uitgegeven en is het bedrag bijna zeven keer zo hoog. Het Rijk heeft rondom de TONK alleen
de aanvraag termijn verlengd van tot 1 juli 2021 nu tot 30 september 2021. De deelnemende
gemeenten HBEL hebben daarom besloten om de TONK to verruimen om zo meer burgers
de gelegenheid to bieden alsnog een aanvraag in to dienen
Besluit —Het college besluit de aangepaste en tijdelijke beleidsregels TONK Eemnes 2021
vaststellen per 29 juni 2021; het percentage inkomensterugval in to stellen op >20%; de
tegemoetkoming vanuit de TONK vast to stellen op €2700,00 per huishouden; Verhogen
vermogensgrens Haar toeslagengrens Belastingdienst: Alleenstaande: €31.340 Gehuwden:
€62.680; publicatie beleidsregels na besluitvorming. De uitvoeringskosten ad € 66.560,00
verdelen over de HBEL-gemeenten Haar rato van het aantal aanvragen en het aandeel van
Eemnes € 4.925 dekken uit de voorlopige rijksbijdrage TONK van €59.480. De totale
geschatte uitkering TONK (op basis van € 2700,00 per huishouden) dekken uit de resterende
rijksbijdrage van € 54.555 en voor het (eventuele) tekort vanuit gaan dat dit wordt gedekt uit
de definitieve rijksbijdrage TONK, maar dat het risico op een resterend tekort aanwezig is.
Instemmen met de aanvraagtermijn tot 31 december 2021, mits het budget op 1 oktober
2021 nog niet is uitgeput;

04.03

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Korte inhoud: De VNG heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voorgesteld om een
nieuwe standaard achtervangovereenkomst op to stellen die aansluit bij de huidige
wetgeving en praktijk.
Besluit -Het college besluit: Into stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst en
deze uiterlijk in juli 2021 ondertekend terug to sturen aan WSW; Kennis to nemen van het
wijzigingsvoorstel voor bestaande achtervangovereenkomsten

04.04

Financiele tegemoetkoming vanwege inzake Covid 19.
Korte inhoud: Vanwege de Corona crisis heeft de Gooische Muziekschool schade opgelopen.
Voor de geleden schade dient de muziekschool een aanvraag in voor een financiele
tegemoetkoming.
Besluit —Het college besluit:
1. Akkoord to gaan met een financiele tegemoetkoming van € 2.262,00
2. De kosten van € 2.262,00 ten taste to brengen van het budget voor kunst en cultuur
incidentele subsidies (codering 9253000-442000 gelabeld als coronakosten)
3. De kosten to dekken uit de ontvangen decentralisatie uitkering cultuurmiddelen in het
kader van extra coronamiddelen.

04.05

Milieujaarverslag 2020
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op to stellen. In het
milieujaarverslag 2020 worden de activiteiten beschreven die in 2020 op het gebied van
milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd
Besluit —Het college besluit het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld Welke
werkzaamheden en activiteiten in 2020 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn
uitgevoerd, vast to stellen Het milieujaarverslag, tezamen met het JUP 2020 van de RUD
Utrecht, ter kennis aan de raad aan to bieden
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04.06

Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel jeugd
Korte inhoud: Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van
kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt Welke gemeente (financieel)
verantwoordelijk wordt. Om de implementatie van deze wet soepel to laten verlopen en de
administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk to houden, heeft
de VNG een convenant opgesteld.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met het Convenant Implementatie
woonplaatsbeginsel Jeugd;

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 29 juni 2021.
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