BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 16 maart 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
De heer B. Epema loco secretaris

Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), B. Epema (loco-gemeentesecretaris)
A. Griekspoor-Verdurmen (gemeentesecretaris)

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 9 maart 2021
Besluit - De besluitenlijst van 9 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Controle- en verantwoordingsprotocol sociaal domein regio G&V 2020
Korte inhoud: Voor de controle dit jaar op het sociaal domein binnen de regio G&V is er een
controleprotocol opgesteld. Dit protocol wordt door de accountant gehanteerd om de controle
voor de jaarrekening uit te voeren. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de getroffen
maatregelen met betrekking tot de Corona crisis (continuïteitsbijdrage) toegevoegd. Het
controleprotocol wordt vastgesteld door de deelnemende gemeenten.
Besluit - Het college besluit het controle- en verantwoordingsprotocol 2020 voor de regio
G&V met betrekking tot het sociaal domein vast te stellen.

02.02

Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Eemnes.
Korte inhoud: De raad heeft in 2020 budgetten ter beschikking gesteld voor bepaalde
doeleinden. Niet alle doelen zijn (geheel) gerealiseerd. Om deze in 2021 te realiseren, zijn de
bijbehorende budgetten overgeheveld naar 2021.
Besluit - Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de overhevelingsverzoeken 1 tot en met 6 (totaal € 312.725) van
2020 naar 2021;
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2. Aan de raad voor te stellen de overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
a. Algemene reserve € 23.980
b. Reserve Klimaatbeleid € 90.045
c. Bijdragen derden € 198.700
3. Aan de raad voor te stellen 11e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
02.03

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2020
Korte inhoud: In overleg met de budgethouders zijn de investeringsprojecten
geïnventariseerd die afgesloten kunnen worden. Deze liggen ter goedkeuring voor.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten
investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken m.u.v. de Meentweg.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Beantwoording raadsvragen art. 40 reglement van orde fractie CDA
Korte inhoud: Overeenkomstig artikel 40 van het 'Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad Eemnes' zijn door de fractie CDA vragen gesteld. In
dit voorstel wordt het college gevraagd in te stemmen met de beantwoording zoals in de
raadsinformatie opgesteld.
Besluit - het college besluit - in te stemmen met de beantwoording en stuurt deze door aan
de raad.

03.02

Jaarprogramma 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 RUD Utrecht en gemeente
Eemnes
Korte inhoud: Voorgesteld wordt het Jaarprogramma 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021
RUD Utrecht en gemeente Eemnes vast te stellen.
Besluit - Het college besluit 1. Het Jaarprogramma 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021
RUD Utrecht en gemeente Eemnes (JUP 2020) vast te stellen; 2. Het Jaarprogramma 2020
en Uitvoeringsprogramma 2021 RUD Utrecht en gemeente Eemnes (JUP 2020) ter
kennisneming aan de raad te sturen.

03.03

Principe-verzoeken starten Café
Korte inhoud: Het afgelopen jaar zijn er drie principeverzoeken ingediend voor het starten
van een café / horecaonderneming in Eemnes. De plannen zijn op 1 februari jl. door de
initiatiefnemers gepresenteerd aan de commissie Ruimte.
Besluit - Het college besluit de commissie te vragen een voorkeur uit te spreken voor een
van de drie horeca/café initiatieven.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Klimaatestafette
Het college besluit kennis te nemen van de klimaatestafette en te kiezen voor de coachvorm
met estafette. (zie bijlage 1).
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04.02

Budget voor opstellen Transitievisie Warmte
Korte inhoud: In 2021 moet de gemeente Eemnes, net als alle andere gemeenten in
Nederland, haar Transitievisie Warmte vaststellen. In de transitievisie geeft de gemeente aan
wat volgens haar de meest kansrijke manier is om in Eemnes de transitie van aardgas naar
duurzame warmte te maken, en in welke volgorde de wijken van Eemnes deze overstap
kunnen maken. Voor het opstellen van een Transitievisie Warmte zal externe expertise
moeten worden ingehuurd. Dit voorstel gaat over het vaststellen van een budget voor de
inzet van de externe expertise.
Besluit - in te stemmen met het voorstel en de volgende beslispunten voor te leggen aan de
raad:
1. in te stemmen met in inzetten van externe expertise om tot een Transitievisie Warmte voor
Eemnes te komen;
2. voor de inhuur van de externe expertise een bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000;
3. dit bedrag te onttrekken aan de reserve klimaatbeleid;
4. hiervoor de 10e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

04.03

Aanbieding rapport “Het Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes onder de loep”
Korte inhoud: Met het rapport “Het Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes onder de loep” wordt de
raad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van AEF.
Besluit - Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “Het Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes onder de loep”
van AEF en hierover de raad te informeren middels een presentatie;
2. Voor bespreking met de raad de aanbevelingen uit het rapport nader uit te werken in een
separaat voorstel.

04.04

Voorkoming van woningontruiming
Korte inhoud: Op 4 december 2020 heeft stichting de Alliantie als gevolg van een huurschuld
(heden € 8.400,-) van de kantonrechter Midden-Nederland toestemming gekregen om de
huurovereenkomst te ontbinden en tot ontruiming van de woning aan het adres genoemd in
de vaststellingsovereenkomst (zie bijlage 1) over te gaan. De Alliantie schort de
woningontruiming enkel op als tenminste € 4.000,- (iets minder dan de helft van de
huurschuld) in één keer wordt voldaan. Huurders beschikken op dit moment niet over deze
financiële middelen en vragen het college om deze betaling te voldoen.
Besluit - Het college besluit:
1. Kennisnemen van vaststellingsovereenkomst (zie bijlage 1).
2. Het bedrag ad. € 4.000,- over te maken naar de Alliantie, conform
vaststellingovereenkomst.
3. De dekking van het bedrag ten laste te leggen van 92630004 minimabeleid 434101.
4. De portefeuillehouder te mandateren voor de finale afwikkeling.

04.05

EMS Brief naar adviesraad SD HBEL
Korte inhoud: Reactie op brief van adviesraad Sociaal Domein HBEL op (tussentijdse)
bestuursrapportage en aanpak kostenstijging Sociaal Domein
Besluit - Het college besluit de adviesraad Sociaal Domein HBEL met bijgevoegde brief te
informeren over de door hun gestelde vragen op de (tussentijdse) bestuursrapportage en
aanpak kostenstijging Sociaal Domein.
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05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

06.01

Intern Verslag B&W Eemnes 9 maart 2021

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van Eemnes d.d. 23 maart 2021.

Voorzitter,

Loco-Secretaris

De heer R. van Benthem

B. Epema

Besluitenlijst dinsdag 16 maart 2021

Pagina 4 van 4

