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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 14 december 2021:

01.01

Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 december 2021
In de collegebesluitenlijst van 14 november wordt de tekst van pt 4.06 (netaansluiting
Eikenlaan gebruiken voor batterij) gewijzigd in:
het college besluit in to stemmen met de verhuur door de gemeente van de beschikbare
netaansluiting bij zonneveld A1, voor de ontwikkeling van een batterij voor grootschalige
energieopslag; met de verhuur van de netaansluiting de mogelijkheid open to houden voor
de ontwikkeling en netaansluiting van een tweede zonneveld; de mogelijkheid tot lokale
participatie in het batterijproject als voorwaarde to stellen voor de verhuur van de
netaansluiting; de raad met een RIB to informeren.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Controle protocol Sociaal Domein regio Amersfoort en Notitie accountantscontrole in
relatie tot corona-compensatie sociaal domein 2021
Korte inhoud: Voor de gewenste financiele controle op de jeugdzorg door de accountant
worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in een controle protocol. Dit controle protocol
is opgesteld door de regio Amersfoort en dient to worden bekrachtigd door de deelnemende
gemeenten.
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Besluit -Het college besluit het nieuwe controle protocol voor het Sociaal Domein 2021 van
de regio Amersfoort vast to stellen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Contourendocument Omgevingsvisie Eemnes
Korte inhoud: In het contourendocument worden thema's en opgaven aangereikt die bij het
opstellen van de omgevingsvisie aan de orde zijn.
Besluit -Het college besluit:
1. In to stemmen met het contourendocument waarin zijn opgenomen: de to maken
strategische keuzes t.a.v. ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het
grondgebied van de gemeente en de kaders voor de vorm van de omgevingsvisie en de
kaders voor het participatieproces wat doorlopen wordt bij het opstellen van de
omgevingsvisie.
2. Het contourendocument als vertrekpunt voor de op to stellen omgevingsvisie ter
vaststelling aan to bieden aan de gemeenteraad

03.02

Visie op elektrisch laden
Korte inhoud: Het Klimaatakkoord beschrijft dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's
uitstootvrij moeten zijn. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een onderdeel van
het Kiimaatakkoord en schrijft voor dat we als gemeente een visie op laden moeten hebben.
Met dit collegevoorstel stellen we onze ambities op het gebied van elektrisch laden vast en
onderschrijven we de regionale laadvisie van de MRA-E
Besluit —Het college besluit De "Visie op laadpalen- Gemeente Eemnes" vast to stellen,
waarin drie concrete maatregelen centraal staan, zijnde: Bij woningbouwontwikkelingen geldt
een richtlijn van 1 laadpunt per 21 woningen; In 2022/2023 worden 30 extra laadpalen
geplaatst bij werk- en bezoeklocaties; Er wordt een laadkaart opgesteld met een uitwerking
van de locaties van 203 laadpalen in 2030. De Regionale Visie op laden van de MRA-E to
onderschrijven, hierbij de volgende kanttekening to plaatsen: Er moet altijd ruimte zijn om of
to wijken van genoemde plaatsingscriteria in de visie, vanuit een publiek belang De kosten
voor het plaatsen van 30 laadpalen, zijnde €30.000,-, to verantwoorden op kostenplaats
72000115/432011. De gemeenteraad van bovenstaande op de hoogte to brengen met
behulp van toegevoegde Raadsinformatiebrief.

03.03

Ontwikkeling Hilt
Korte inhoud: Met Van Wijnen is overeenstemming bereikt over de verkoop van grond
Besluit —Het college besluit:
1. In to stemmen met de conceptkoopovereenkomst
2. In to stemmen met de RIB over de aanpassing van de verkaveling van het terrein van de
Hilt

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er zijn 3 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten tot het verminderen van
het aantal minuten huishoudelijke hulp peer week. De commissie voor de bezwaarschriften
heeft geadviseerd om de bezwaarschriften ontvankelijke en ongegrond / gedeeltelijk gegrond
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Besluit —Het college besluit: de samenwerkingsovereenkomst van de 2 jarige pilot van
Buurtgezinnen to laten ondertekenen en de raad met een RIB to informeren.

04.05

Discussiestuk voortzetting huidige klimaatbeleid
Korte inhoud: Uit de meeste recente voorgangsrapportage blijkt dat het beleidsdoel om in
2030 klimaatneutraal to zijn niet gehaald dreigt to worden. Om de beleidsdoelen en de
uitvoering weer op een lijn to brengen ziet het college twee opties; 1. versnellen van het de
uitvoering van het huidige beleid; 2. aanpassing van de einddatum voor het gesteld
beleidsdoel. Het college wil graag een discussie met de raad voeren over beide opties.
Besluit —het college besluit:
1. in to stemmen met de inhoud van het discussiestuk;
2. het stuk voor behandeling aan to bieden aan de raad.

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 4 januari 2022.

De heer R.
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to verklaren en de bestreden besluiten in stand to laten/ deels to wijzigen. Voorgesteld wordt
om de adviezen van de commissie to volgen,
Besluit —het college besluit:
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaakster 1 ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
2. het bestreden besluit to wijzigen en bezwaarmaakster in aanmerking to brengen voor 120
minuten per week (in piaats van 115) huishoudelijke hulp;
3. het bezwaarschrift van bezwaarmaakster 2 ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
4. het bestreden besluit in stand to latent
5. het bezwaarschrift van bezwaarmaakster 3 ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond to
verklaren;
6. het bestreden besluit to wijzigen en bezwaarmaakster in aanmerking to brengen voor 160
minuten per week (in plaats van 143) huishoudelijke hulp.

04.02

Instellingsbesluit Jeugdraad Eemnes
Korte inhoud: Dit voorstel betreft een technische formaliteit. Op 21 september 2021 heeft het
college van B&W middels een collegevoorstel besloten om een jeugdraad in Eemnes op to
richten. Ten grondslag aan dit besluit lag het document 'Instellingsbesluit Jeugdraad
gemeente Eemnes'. Dit document voldeed echter niet aan de juridische eisen die aan dit
snort besluiten gesteld worden. Ook moest het format aangepast worden om to voldoen aan
de toegankelijkheidseisen.
Besluit —het college besluit: het gecorrigeerde Instellingsbesluit Jeugdraad gemeente
Eemnes met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 vast to stellen.

04.03

Actualisering Richtlijnen bijzondere bijstand en intrekking RTC-regeling
Korte inhoud: Op 27/9/2021 is door de raad besloten tot de afschaffing van de Regeling voor
personen met een chronische aandoening en/of beperking (RTC) en in plaats daarvan een
aantal forfaitaire vergoedingen op to nemen in de bijzondere bijstand. Om hier uitvoering aan
to kunnen geven, dienen de nadere regels RTC to worden ingetrokken en de richtlijnen
bijzondere bijstand to worden uitgebreid met de vergoedingen aan personen met een
chronische aandoening en/of beperking. Tevens heeft de raad op 27/9/2021 besloten om de
huidige inkomensgrens to verruimen. De richtlijnen bijzondere bijstand dienen op dit punt to
worden gewijzigd. In dit voorstel wordt het college gevraagd hiertoe over to gaan.
Besluit —Het college besluit:
1. De "Nadere regels met betrekking tot de toepassing van artikel 7.5.2. van de Verordening
sociaal domein gemeente Eemnes 2018" (RTC-regeling) met ingang van 1 januari 2022 in to
trekken.
2. De Richtlijnen bijzondere bijstand, aangevuld met de vergoedingen aan personen met een
chronische aandoening en/of beperking en aangepast wat betreft de inkomensgrens, vast to
stellen. Deze richtlijnen treden met ingang van 1 januari 2022 in werking.
3. De hiervoor geldende Richtlijnen bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2022 in to
trekken.

04.04

Pilot Buurtgezinnen Eemnes
Korte inhoud: De start van de pilot Buurtgezinnen maakt onderdeel uit van het Actieplan
lokale transformatie jeugdzorg Eemnes, waar de raad van Eemnes 22 november 2021 mee
heeft ingestemd. Bij de middelen die zijn begroot voor deze pilot is uitgegaan van
gecombineerde inzet van de coordinator in 3 gemeenten. In afwachting van besluitvorming
van Blaricum, Laren en Baarn, is het voorstel om in Eemnes alvast in januari 2022 to starten
en in to stemmen met de aangepaste offerte.
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