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R. van Benthem (Burgemeester), R. ten Have (Wethouder), M. Havinga
(Wethouder), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)
Th. Reijn (Wethouder),

Afwezig

01

Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 mei 2022

01.01

Vaststellen collegebesluitenlijst 10 mei 2022
Korte inhoud: Het vaststellen van de collegebesluitenlijst B&W Eemnes 10 mei 2022
Besluit - De collegebesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Nota Risicomanagement Weerstandsvermogen BEL gemeente Eemnes
Korte inhoud: Zowel het college en de accountant heeft aangegeven dat een aantal
financiele beleidsdocumenten moet worden herzien, dan wel verlengd.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met de Nota risicomanagement en
weerstandsvermogen voor de gemeente Eemnes; De Nota risicomanagement en
weerstandsvermogen ter vaststelling aan to bieden aan de raad.

02.02

Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 BEL Combinatie voor
zienswijze.
Korte inhoud: Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 BEL Combinatie
voor zienswijze.
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Besluit -Het college besiuit de gemeenteraad Eemnes voor to stellen in to stemmen met de
`Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026' van de GR BEL Combinatie, de
gemeenteraad Eemnes voor to stellen een zienswijze aan to bieden.

02.03

Leveringscontracten regiogemeenten voor aardgas met Gazprom Energy NL
Korte inhoud: zie voorstel regio gooi en vechtstreek d.d. 4 mei 2022, Kenmerk 22.0002225
Besluit -Het college besluit in to stemmen met de vervolgstappen m.b.t. ontbinding van de
leveringsovereenkomsten aardgas met Gazprom Energy NL:
a. Als collectief van zeven gemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek ontbinden en opnieuw
aanbesteden waarbij de coordinatie bij de Regio wordt gelegd.
b. Hellemans Consultancy BV inzetten voor de begeleiding.
c. Inzetten op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (enkelvoudige
onderhandse aanbesteding) op basis van dwingende spoed (artikel 2.32 lid 1 sub c
Aanbestedingswet 2012).
d. Inzetten op formele besluitvorming m.b.t. de aanbesteding in colleges en AB uiterlijk 17
mei 2022.
e. De raden informeren over de aanleiding en besluitpunt a. via bijgevoegde RIB.

02.04

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2021
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening
2021 to worden bezien. Aan de hand van een analyse op de begrotingsrechtmatigheid is
voor een deel van de overschrijdingen van de begroting alsnog instemming vereist van de
raad.
Besluit -Het college besluit: Kennis to nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid
2021 (zie bijlage), waarin de lastenoverschrijdingen zijn opgenomen; Aan de raad voor to
stellen: Into stemmen met de lastenoverschrijdingen ad € 89.000 van de programma's zoals
gepresenteerd in tabel 1 hieronder; In to stemmen met de lastenoverschrijdingen ad € 72.000
van de investeringskredieten zoals gepresenteerd in tabel 2.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

RIB voortgang implementatie Omgevingswet mei 2022
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het Programmaplan Implementatie Omgevingswet
(2021, 2022 en 2023) in januari 2021 is toegezegd dat het bestuur periodiek geinformeerd
wordt over de voortgang van de implementatie. Door middel van deze RIB wordt de raad
geinformeerd.
Besluit -Het college besluit:
1. Kennis to nemen van de voortgang van de implementatie Omgevingswet.
2. De raad door middel van bijgevoegde Raads Informatiebrief (RIB) to informeren over de
voortgang.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER R. TEN HAVE

04.01

Uitvoering onderzoeken Asfaltproductie De Eem
Korte inhoud: In juni 2021 is de raad geinformeerd over uit to voeren onderzoeken bij het
bedrijf Asfaltproductie De Eem (hierna: APE). In oktober 2021 is de raad Hader geinformeerd
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over de stand van zaken op dat moment. In januari 2022 is een update gegeven via een
memo. Deze memo een vervoig update op de eerdere informatievoorziening.
Besluit -Het college besluit de memo Uitvoering onderzoeken Asfaltproductie De Eem met
bijbehorende bijlagen (rapporten) door to sturen aan de raad.

05

PORTEFEUILLE WETHOUDER M. HAVINGA-DE JONG

05.01

Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en
Vechtstreek.
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in to
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en resultaatbestemming 2021.
Besluit -Het college besluit de raad voor to stellen een zienswijze in to dienen ten aanzien
van de begroting 2023; De raad voor to stellen in to stemmen met de resultaatbestemming
2021.

05.02

EMS - Schikking Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Afstuiten van een langlopend juridisch geschil met Thuiszorg Gooi en
Vechtstreek over de hoogte van de vergoeding van de hulp bij het huishouden Gooi en
Vechtstreek 2019 en 2020.
Besluit -Het college besluit de manager inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi en
Vechtstreek mandaat verlenen tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek ter hoogte van maximaal € 21.862. De gemeenteraad
informeren middels de Raadsinformatiebrief Schikking Thuiszorg Gooi en Vechtstreek.

05.03

Inkoop SimpledCard prepaid betaalkaart BNG bank
Korte inhoud: Vluchtelingen uit Oekraine ontvangen sinds maart 2022 het leefgeld in contant.
Vanafjuni zal de uitbetaling zoveel mogelijk plaatsvinden via particuliere betaalrekening. Het
is (nog) niet voor iedere vluchteling mogelijk om een particuliere betaalrekening to openen.
Deze groep kan tijdelijk voorzien worden van een SimpledCard prepaid betaalpas van de
BNG bank. Zodoende kan de gemeente stoppen met uitbetaling in contanten.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met de inkoop van de SimpledCard prepaid
betaalpas van de BNG bank. De aanschafkosten ten taste to leggen van kostenplaats
Vluchtelingencrisis Oekraine, met kostensoort overige goederen en diensten.

06

Rondvraag/Mededelingen

06.01

Intern verslag d.d. 10 mei 2022

06.02

Postlijst Eemnes

07

Digitate nieuwsbrief

08

Onderwerpen Pers
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Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 24 mei 2022.
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