r
•r

GEMEENTE

EEMNES
......r
BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes -college van B8~W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 12 oktober 2021
Eemnes
10:00 uur
15.00uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 5 oktober

01.01

Goedkeuring Besluitenlijst d.d. 5 oktober 2021
Korte inhoud: Instemmen met de concept besluitenlijst
Besluit — akkoord, met aanpassing van pt 2.01 Verhuurvoorstel Noordersingel 6b.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Aanwijzen ambtenaar ingevolge artikel 2.8 lid 2 onder e Wet basisregistratie personen
Korte inhoud: De wet BRP (Basisregistratie personen) schrijft voor dat het college van B&W ,
gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e, een ambtenaar moet aanwijzen ten overstaan van wie een
verklaring onder eed of belofte (VOE) kan worden afgelegd.
Besluit -Het college besluit: D.E. Doorhof en B. Seghers-van Hurck met terugwerkende
kracht met ingang van 1 oktober 2021 aan to wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 2.8, lid 2
onder e, van de wet BRP voor het opmaken van verklaringen onder ede en belofte.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN
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04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Jaarrapportage Jeugdhulp Eemnes 2020
Korte inhoud: De rapportage is aanvullend op de Bestuursrapportage 2020 Sociaal Domein
van de HEEL en geeft inzicht in de geleverde jeugdhuip in 2020 in de gemeente Eemnes en
het gebruik en de kosten hiervan.
Besluit —Het college besluit de jaarrapportage jeugdhulp Eemnes 2020 ter kennisname to
verstrekken aan de raad.

04.02

Tussentijdse rapportage Jeugdhulp 2021
Korte inhoud: De tussentijdse rapportage Jeugdhulp 202 informeert u over de voortgang van
activiteiten en kosten betreffende jeugdhulp in Eemnes
Besluit -Het college besluit de Tussentijdse rapportage Jeugdhulp 2021 ter kennisname to
verstrekken aan de raad.

04.03

Inkoop jeugdhulp 2023 regio Amersfoort
Korte inhoud: Op 27 september 2021 is de regiovisie Specialistische jeugdhulp aan de raad
voorgelegd voor besluitvorming. Om de doelen uit het beleidskader en de regiovisies to
kunnen realiseren, is het gewenst het zorglandschap opnieuw in to richten en de
verschillende onderdelen op elkaar en op de sociale basisinfrastructuuraf to stemmen.
Besluit —Het college besluit:
De inkoop jeugdhulp 2023 onder to brengen in het perceel: Specialistische jeugdhulp: alle
ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf uitgezonderd de ondersteuningspakketten
dyslexie, dagactiviteiten jeugd, vervoer jeugd GGZ en het landelijk transitie arrangement
jeugd [LTA].
De inkoop jeugdhulp 2023 taakgericht aan to besteden en to bekostigen, middels gunning
van een contract.
De looptijd van de overeenkomsten vast to stellen op maximaal 9 jaar met als ingangsdatum
1 januari 2023.

04.04

Inkopen hoorplicht Wvggz
Korte inhoud: Eind juni hebben gemeenten ingestemd met de continuering van de opdracht
voor de hoorplicht tot en met 2022. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de
wettelijke inkooptermijn vier jaar moet zijn en dat hiervoor een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure moet warden gevolgd. Het uitgangspunt van deze inkoop is de
continuering van de huidige inhoudelijke opdracht, waarbij geconcurreerd wordt op prijs en
beperking van administratieve lasten voor gemeenten. Recentelijke onderzoeken hebben
zich negatief uitgelaten over de huidige wettelijke vormgeving van de hoorplicht en oak de
landelijke discussie hierover weer aangewakkerd. Voorzien wordt een wetswijziging per 2023
en anders per 2024. Deze wijziging wordt ondervangen middels het inbouwen van
verlengingsopties. De nieuwe wet geeft oak de gelegenheid om de hoorplicht anders in to
vullen in samenspraak met clienten en naasten.
Besluit —Het college besluit:
Instemmen met de inkoop van de consultatie behorend tot de hoorplicht per 2022 voor vier
jaar met jaarlijkse verlengingsopties.
Instemmen met de begrote Belden €24.294,- structureel en €8.000,- incidenteel binnen de
meerjarenbegroting voor B&O hiervoor aan to wenden.
Vaststellen van de opdracht uit bijlage 1.
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De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek volmacht to
verlenen om een meervoudig onderhandse aanbesteding uit to voeren voor de uitvoering van
de hoorplicht.
De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat en
volmacht to verlenen om de gunning die voortvloeit uit de meervoudig onderhandse
aanbesteding uit to voeren.
De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat en
volmacht to verlenen om het contractbeheer en —management uit to voeren.

05

Ondernemersoverleg 13:00-14:00 kamer 1.26

06

VRAGEN VANUIT DE RAAD

07

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

07.03

Stibat inzamelmeubel lege batterijen
Korte inhoud: Kosteloos plaatsen van een inzamelmeubel voor lege batterijen.
Besluit - akkoord to gaan met het plaatsen van het inzamelmeubel

07.04

Regio GV beantwoording raadsvragen BTW doelgroepenvervoer
Korte inhoud: Beantwoording vragen inz doelgroepenvervoer
Besluit — akkoord to gaan met de beantwoording, wel toetsen financien.

07.05

Bestuurlijke planning

07.06

Postlijsten Eemnes

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 19 oktober 2021.
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