BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Aanwezig
Afwezig

dinsdag 23 maart 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
R. van Benthem en Th. Reijn
W.A. de Boer-Leijsma, A. Griekspoor Verdurmen

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 16 maart 2021
De besluitenlijst van 16 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Overschrijding projectbudget metamorfose jeugdgebouw Impuls Eemnes
Korte inhoud: De uitvoering van de metamorfose jeugdgebouw Impuls heeft het budget
overschreden met een totaal bedrag van € 42.000,-. De door de raad opgelegde bezuiniging
is hierdoor slechts ten dele behaald (€37.579 . i.p.v. €80.000).
Besluit – Het college besluit:
1.in te stemmen met de overschrijding van de investering voor de metamorfose jeugdhonk
Impuls;
2. de raadsinformatie brief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad;
3.de budgetoverschrijding te verantwoorden in het jaarrekeningresultaat 2021.

02.02

Voorgenomen benoeming gemeentesecretaris
Besluit – Het college besluit:
1. Mevrouw M.B.E. van den Berg te benoemen tot beoogd gemeentesecretaris;
2. In de volgende vergadering van B&W dit formeel te bekrachtigen conform de
gemeentewet;
3. Een persbericht te doen uitgaan.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Offerte en RIB traject waardengericht werken
Korte inhoud: De betaalbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Om het sociaal
domein (financieel) gezond te houden zijn de afgelopen periode keuzes gemaakt in de vorm
van besparingsmaatregelen. Al deze keuzes dienen in samenhang te worden gemaakt. Het
traject waardengericht werken draagt bij aan de samenhang.
Besluit - Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het traject waardengericht werken binnen het Sociaal Domein;
2. In te stemmen met de offerte van Stimulansz om te komen tot een gedeeld waardenkader;
3. De kosten van € 2.537,- te dekken uit de post Overige goederen en diensten;
4. De raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief traject waardengericht werken.

04.02

Beleidsregels TONK
Korte inhoud: Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen geholpen
door eerdere steunmaatregelen. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet reserveert hiervoor 130
miljoen euro in de eerste helft van 2021. In maart kwam daar nog een keer 130 miljoen bij.
Gemeenten dienen lokaal de beleidsregels van de TONK vast te stellen.
Besluit - Het college besluit:
1. Vaststellen van de Beleidsregels TONK Eemnes 2021 per 1 januari 2021; - het percentage
inkomensterugval in te stellen op >35%; - een staffel te hanteren voor de woonquote
(verhouding inkomen en woonlasten); - de tegemoetkoming vanuit de TONK vast te stellen
op maximaal €900 per huishouden voor de gehele periode; - de vermogensgrens in te stellen
op €6.295,00 voor een alleenstaande en €12.590,00 voor gehuwden conform Participatiewet,
artikel 34 lid 3; - de raad over dit besluit te informeren per aparte Raadsinformatiebrief.
2. De uitvoeringskosten voor Eemnes bedragen € 4.925,00 en zijn te financieren uit de
voorlopige rijksbijdrage TONK van €59.480.
3. In eerste geval wordt uitgegaan van scenario I. Dat betekent 60 uit te geven TONK
uitkeringen. Bij uitputting van het budget van 75% wordt de betreffende portefeuillehouder
geïnformeerd en overleg gepleegd over de te ondernemen stappen.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W Eemnes d.d. 30 maart 2021.
Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen

