BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris of Griffier

dinsdag 2 maart 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. Griekspoor-Verdurmen

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 23 februari 2021
De besluitenlijst van 23 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Tijdelijke Regeling Gemeentelijke Subsidies in relatie tot Corona 2020
Korte inhoud: Met de tijdelijke regeling wordt een systematische aanpak vastgesteld met
betrekking tot de interne controle van de prestatielevering van instellingen die
subsidievoorschotten hebben ontvangen in 2020.
Besluit - Het college besluit:
- de "Tijdelijke Regeling Gemeentelijke Subsidies in relatie tot Corona 2020" vast te stellen;
- de raad te informeren middels de raadsinformatiebrief.

02.02

Specifieke uitkering ondersteuning toezicht- en handhavingstaken bij gemeenten
Korte inhoud: Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren
door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezichten handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten. Hiervoor is een regeling van het
ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij
gemeenten in het leven geroepen.
Besluit - het college besluit
1. een aanvraag in te dienen voor de maximaal aan te vragen uitkering (€54.933,78) op basis
van de regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving ;
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2. in te zetten op het inhuren van 2 fte;
3. in te zetten op het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of
uitkering, waar mogelijk mensen uit de eigen regio;
4. de uitkering vanuit het Rijk te boeken op kostensoort 543100;
5. team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken de opdracht te geven te
onderzoeken of de inhuur van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar nodig is;
6. aan de raad voor te stellen het verschil tussen kosten inhuur en de uitkering te dekken uit
de reserve coronarisico’s;
7. portefeuillehouder (burgemeester) mandaat te verlenen voor het voorbereiden van het
raadsvoorstel voor besluitonderdelen 5 en 6.
02.03

Informatiebrief Beschikkingen 2021 niet-woningen
Korte inhoud: Middels deze brief wordt toegelicht waarom de gemeente Eemnes geen
toestemming heeft verkregen van de Waarderingskamer om de beschikkingen 2021 van de
courante niet-woningen te versturen in februari en welke afspraken er zijn gemaakt om de
beschikkingen zo snel mogelijk te kunnen verzenden.
Besluit - Het college neemt kennis van de brief inzake de bevindingen van de
Waarderingskamer.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Voortgang implementatie Omgevingswet Periode half januari- half februari 2021
Korte inhoud: In bijgevoegd overzicht is de stand van zaken de implementatie Omgevingswet
weergegeven.
Besluit - Het college besluit om in te stemmen met de wijze waarop in bijgevoegd overzicht
de stand van zaken van de implementatie Omgevingswet is weergegeven. Het college besluit
om de raad door middel van bijgevoegd overzicht te informeren over de voortgang van de
implementatie Omgevingswet.

03.02

Projectplan Contourendocument
Korte inhoud: projectplan Contourendocument
Besluit - Het college stemt in met de inhoud van het projectplan Contourendocument

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2021 - SAVE en Veilig Thuis
Besluit - Het college besluit:
1. Samen Veilig Midden Nederland voor hun subsidieaanvraag voor 2021 voor Veilig Thuis
namens Regio Amersfoort een subsidiebedrag toe te kennen van € 4.309.3121, van het
totaal door de zes regio’s te bekostigen bedrag van € 17.507.449.
2. Voor Veilig Thuis voor gemeente Eemnes een bedrag van € 52.5834 te bekostigen, van
het totaal door Regio Amersfoort te bekostigen budget van € 3.173.4035, conform de daartoe
vastgelegde verdeelsleutels voor kosten 18+ en 18-.
3. Samen Veilig Midden Nederland voor hun subsidieaanvraag voor 2021 voor SAVE
(preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering) voor gemeente Eemnes een
subsidiebedrag toe te kennen van €143.2416 van het totale subsidiebedrag van Regio
Amersfoort van € 7.248.7447 conform de aanvraag.
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4. Deze kosten te verdelen conform de daartoe vastgestelde afspraken over de regionale
verevening.
5. De hogere kosten van € 46.118 te dekken uit de risicoreserve Sociaal Domein
(geëscaleerde zorg 18-).
05

VRAGEN VAN DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van Eemnes d.d. dinsdag 9 maart 2021.

Voorzitter,

Secretaris

De heer R. van Benthem

Mevrouw A. Griekspoor
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