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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 22 september 2020
De besluitenlijst van 22 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen.
Korte inhoud: Aangepaste voorschriften bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen
i.v.m. Corona.
Het college besluit:
1. Bij een kosteloos huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 7 personen toe to
staan. Het bruidspaar en maximaal 4 getuigen. Hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen
met 1,5 meter afstand houden tot elkaar in acht nemen.
2. Bij een regulier huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 15 personen toe to
staan. Hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen en het 1,5 meter afstand houden tot elkaar
in acht nemen.
3. Dit besluit per direct in to trekken op het moment dat de nadere maatregelen over wettelijk
voorgeschreven samenkomsten door het kabinet worden ingetrokken.
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Jaarrapportage Jeugdhulp Eemnes 2019
Korte inhoud: De rapportage is aanvullend op de Bestuursrapportage 2019 Sociaal Domein
van de HBEL en geeft inzicht in de geleverde jeugdhulp in 2019 in de gemeente Eemnes en
het gebruik en de kosten hiervan.
Het college besluit:
1. De jaarrapportage jeugdhulp Eemnes 2019 ter kennisname to verstrekken aan de raad.

04.02

Continuiteitsbijdrage en vergoeding meerkosten sociaal domein
Korte inhoud: Voor aanbieders in het sociaal domein zijn de financiele gevolgen van de
coronacrisis groot. Enerzijds door het tijdelijk wegvallen van de omzet. Anderzijds door
meerkosten voor aangepaste dienstverlening als gevolg van de Corona maatregelen. Het
Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over
de continu~iteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor aanbieders in het sociaal
domein. Met dit voorstel geeft de gemeente uitvoering aan de landelijke afspraken en
waarborgt de gemeente de continu'iteit van dienstverlening binnen het sociaal domein in Gooi
en Vechtstreek. Dit voorstel is opgesteld door de Regio Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit:
1. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders Jeugdwet (m.u.v. Eemnes), Wet
maatschappelijke ondersteuning, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang de
continu'iteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast to stellen op 100% van de
verwachte reguliere omzet minus minderkosten.
2. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders leerlingen-, jeugdhulp- (m.u.v. Eemnes) en
Wmo vervoer de continu'iteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vast to stellen
op 80% van de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage).
3. Met de regionaal gecontracteerde aanbieder Wmo vervoer voor de periode 1 juli tot 1
september 2020 continu'iteitsafspraken op maat to maken tot een maximum van 80% van de
verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage).
4. Meerkosten bij regionaal gecontracteerde aanbieders als gevolg van de coronacrisis to
vergoeden op basis van de landelijke richtlijn tot een maximum van de vergoeding van het
Rijk aan centrumgemeente Hilversum a € 706.814,- .
5. Opdracht to geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
om binnen de kaders van beslispunten 1, 2, 3 en 4 uitvoering to geven aan de
continu~iteitsbijdrage en de vergoeding meerkosten sociaal domein en over de voortgang to
rapporteren richting het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

Vastgesteld in de vergadering het College van Burgemeester &Wethouders van Eemnes d.d. 6 oktober
2020.
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