BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris of Griffier

dinsdag 9 februari 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 2 februari 2021
De besluitenlijst van 2 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Overeenkomst Burgerpanel Eemnes
Korte inhoud: Gemeente Eemnes heeft een digitaal Burgerpanel. Het burgerpanel levert input
over verschillende onderwerpen in de gemeente en kan gebruikt worden voor
beleidsvoorbereiding, klanttevredenheidsonderzoek en evaluatie van beleid en uitvoering.
Jaarlijks kunnen er zo’n vier onderzoeken worden gehouden.
Besluit - Het college besluit een overeenkomst voor drie jaar aan te gaan met Research
2Evolve om uitvoering te geven aan onderzoeken die via het digitaal burgerpanel worden
uitgezet.

02.02

Controleprotocol Sociaal Domein regio Amersfoort
Korte inhoud: Voor de gewenste financiële controle op de jeugdzorg door de accountant
worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in een controleprotocol. Dit controleprotocol is
opgesteld door de regio Amersfoort en dient te worden bekrachtigd door de deelnemende
gemeenten.
Besluit - Het college besluit het nieuwe controleprotocol voor het Sociaal Domein van de
regio Amersfoort vast te stellen.
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02.03

Schriftelijke vragen D'66 Servicenormen
Korte inhoud: Beantwoording schriftelijke vragen D'66 Servicenormen
Besluit – Het college besluit bijgevoegde bijlage als beantwoording van de vragen van D66
te sturen naar de raad.

02.04

DVO 2021 Eemnes - BEL Combinatie
Korte inhoud: Financiële doorvertaling van de DVO 2021 in de begroting 2021 van Eemnes.
Besluit - Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde verdeling van de DVO-bijdrage van de BEL
Combinatie op programmaniveau;
2. Akkoord te gaan met de nieuwe systematiek omtrent de opslag van 15% ten behoeve van
interne uren op kleine investeringen;
3. Aan de raad voor te stellen om:
a. Een (aanvullend) budget van € 115.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de
uitvoering van klimaat en duurzaamheid;
b. Het budget klimaat en duurzaamheid te dekken uit de onttrekking aan de Reserve
Klimaatbeleid;
c. Vooruitlopend op die bestuursopdracht Project Laarderweg-West, oversteken, kruising
Minnehof, Braadkamp en Plantsoen 15% van het investeringskrediet ad € 138.300
beschikbaar te stellen om de ambtelijke voorbereiding te kunnen financieren/dekken;
d. Vooruitlopend op die bestuursopdracht Project Tour de Force 15% van het
investeringskrediet ad € 150.000 beschikbaar te stellen om de ambtelijke voorbereiding en
inhuur extern bureau te kunnen financieren/dekken.
e. In te stemmen met de formatie-uitbreiding BEL Combinatie voor een 1 fte senior
verkeersadviseur (samen met Laren en Blaricum) en de kosten te dekken uit de
investeringskredieten;
f. Op 92210004 Verkeer € 15.000 te ramen op kostensoort 438004 algemene plannen voor
een onderzoek naar een brug over de vaart en te dekken uit het begrotingsoverschot 2021;
g. De 8e begrotingswijziging 2021 Eemnes – DVO 2021 vast te stellen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bij besluit van 25 september 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor
het bouwen van appartementen op het perceel Laarderweg 70 te Eemnes. Hiertegen hebben
bezwaarmakers 4 bezwaarschriften ingediend, die allen ontvankelijk en ongegrond zijn
verklaard
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes besluit:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 27 januari 2012 naar
aanleiding van de op 30 oktober 2020 (ontvangen op 03 november 2020) en op 05 november
2020 (aangevuld met gronden op 17 november 2020) ingediende bezwaarschriften tegen de
verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van appartementen op het perceel
Laarderwerg 70 te Eemnes, over te nemen;
2. Het bestreden besluit in stand te laten; en
3. Het verzoek van bezwaarmaakster 1 om vergoeding van proceskosten af te wijzen.
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04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Aanwijzing Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) als toezichthouder
kinderopvang
Korte inhoud: Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang in verband met uitbreiding
toezicht op Wet publieke gezondheid voor kinderopvang en mandatering bevelsbevoegdheid
op grond 58n van die wet.
Besluit – Het college besluit:
1. De Directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht aan te wijzen als
toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wko;
2. De toezichthouder toestemming te verlenen tot het machtigen van één of meer personen
die onder zijn leiding werkzaam zijn bij de GGD regio Utrecht om namens hem op te treden
als toezichthouder kinderopvang;
3. Alle voorgaande besluiten tot aanwijzing van de Directeur van de GGD regio Utrecht als
toezichthouder d.d. 11 april 2017 (bijlage) in te trekken;
4. De directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht van voormelde besluiten
schriftelijk in kennis te stellen.

04.02

Onderwijs-zorgarrangement Donnerschool 2021-2025
Korte inhoud: In het schooljaar 2019-2020 zijn er 3 onderwijs-zorg pilots gestart vanuit het
Transformatieplan Jeugd: op de Donnerschool, de Wijngaard en de Rebound. De pilot op de
Donnerschool is, na bestuurlijk overleg, verlengd tot de kerstvakantie 2020. In het regionale
portefeuillehouder overleg van 19 november 2020 is besloten dat het
onderwijszorgarrangement bij de Donnerschool gecontinueerd gaat worden.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het persoonsvolgend financieren van
€15.500 per leerling voor het onderwijs-zorgarrangement op de Donnerschool voor leerlingen
uit Eemnes in de periode 2021-2025

04.03

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire kinderopvang.
Korte inhoud: Gemeenten hebben de opdracht gekregen om hulp te bieden aan
gedupeerden van de toeslagenaffaire kinderopvang. Om dit te kunnen doen machtigt de
Belastingdienst gemeenten om gedupeerden te benaderen.
Besluit – Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te
benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van
de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde
3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door
te verlenen aan M. Konst, teamleider participatie en zorg bij de gemeente Huizen en haar te
verzoeken in te stemmen met de verleende machtiging.

04.04

Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale
maatregelen
Korte inhoud: Een zienswijze op de regionale verkenning naar en de samenhang tussen
lokale en regionale besparingsmaatregelen die zijn opgesteld voor een financieel gezond
sociaal domein.
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Besluit – Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ‘Besparingen sociaal
domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale maatregelen’.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

05.01

Schriftelijke vragen D66 camera's Huis van Eemnes - beantwoording

05.02

Memo herverdeling gemeentefonds

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van Eemnes d.d. 16 februari 2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen
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