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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 21 december 2021

01.01

Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 december 2021
Besluit - De besluitenlijst van 21 december 2021 wordt goedgekeurd.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Subsidieregeling CTB gelden
Korte inhoud: Het kabinet heeft —via de veiligheidsregio's- financiele middelen ter beschikking
gesteld ter tegemoetkoming aan de lasten voor de invoering van controles van de
zogenaamde coronatoegangsbewijzen (CTB) bij de horeca. Met bijgevoegde
subsidieregeling willen we de horecagelegenheden die zich hiervoor aangemeld hebben van
een financiele impuls voorzien, binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met bijgevoegde Subsidieregeling controle
coronatoegangsbewijzen.

02.02

Regeling briefadres gemeente Eemnes 2022.
Korte inhoud: Doelstelling is om dak- en thuislozen die in de gemeente Eemnes verblijven en
geen briefadresgever kunnen vinden in to schrijven in de BRP op het adres van het
gemeentehuis. Het is volgens de gewijzigde wet verplicht om het gemeentehuis als
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briefadres aan to wijzen, omdat deze mensen die nergens anders ingeschreven kunnen
worden, anders totaal uit beeld raken. We stellen hiermee een beleidsregel vast om het
oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen to gaan. We voldoen met deze Regeling aan de
wetswijziging BRP met ingang van 01 januari 2022.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met de wettelijke verplichting per 1 januari 2022
conform artikel 2.23 van de wet BRP om een briefadres op to nemen voor dak- en thuislozen
die in de gemeente Eemnes verblijven.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Raadsinformatiebrief Gastvrije Randmeren, winter 2021
Korte inhoud: Een van de kerntaken van Gastvrije Randmeren, is het beheer & onderhoud
van het recreatieve vaarwater van de Randmeren. Door corona is het bootbezit en de
binnenlandse (water)recreatie enorm toegenomen. Hiermee krijgt de samenwerking binnen
de cooperatie alleen maar meer urgentie. In de toegevoegde Raadsinformatiebrief wordt
ingegaan op de inspanningen die Gastvrije Randmeren heeft geleverd om haar
doelstellingen to bereiken. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op de taken in 2022.
Besluit —Het college besluit kennis to nemen van bijgevoegde Raadsinformatiebrief van de
Gastvrije Randmeren en deze aan de gemeenteraad toe to zenden.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

EMS Raadsinformatiebrief Gratis zelftesten voor minima
Korte inhoud: Inwoners met een laag inkomen kunnen gratis zelftesten krijgen voor de
feestdagen, zodat ook zij een veilige ontmoeting kunnen organiseren. De wethouders sociaal
domein van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren
hebben donderdag 16 december 2021 het initiatief genomen om vanuit de Regio Gooi en
Vechtstreek 20.000 Flowflex Sars-CoV-2 antigeen zelftesten tegen kostprijs in to kopen bij
Daklapack, to Lelystad. De Regio GV verspreidt de zelftesten onder Versa Welzijn,
buurthuizen en de voedselbank Gooi en Vechtstreek.
Besluit —Het college besluit
1. Kennis to nemen van de raadsinformatiebrief Gratis zelftesten voor minima.
2. De gemeenteraad to informeren over de aankoop van zelftesten door de Regio GV en de
verspreiding ervan onder minima, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

04.02

Pilot doorstroommaatregelen
Korte inhoud: Informeren inzake de pilot doorstroommaatregelen
Besluit -Het college besluit: De informatienota 'Pilot doorstroommaatregelen' to delen met
de raad

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN
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Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 11 januari 2022.

De heer R. van Benthem
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