BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Loco-Secretaris

dinsdag 13 april 2021
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
De heer B. Epema

Aanwezig

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

Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 6 april 2021
Besluit - De besluitenlijst van 6 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Kaderbrief 2022 BEL Combinatie
Korte inhoud: Inhoud van de kaderbrief.
Besluit - Het college gaat akkoord met de inhoud van de kaderbrief.

02.02

Uitvoeren van werkzaamheden aan de Kerktorens
Korte inhoud: In oktober 2020 bent u geïnformeerd over het groot onderhoud aan de
kerktorens in Eemnes. Op basis van de inspectie van Monumentenwacht Utrecht is toen
aangegeven dat er een behoorlijke hoeveelheid uit te voeren onderhoud aan de Pieterskerk
en Sint Nicolaaskerk te Eemnes moest plaatsvinden. Inmiddels is de inschrijving voor het
werk geweest.
Besluit – Het college besluit:
1. in te stemmen met de offerte van Akkerbouw B.V. voor de onderhoudswerkzaamheden
aan de Kerktorens te Eemnes;
2. De begeleidingskosten ad €4.850 te verantwoorden in het rekeningresultaat 2021;
3. de raadsinformatie brief ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
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02.03

Vaststellen van de conceptjaarstukken 2020 ten behoeve van de accountantscontrole
Korte inhoud: De conceptjaarstukken 2020 worden vastgesteld door het college. Deze versie
wordt gebruikt voor de accountantscontrole.
Besluit – Het college besluit:
1. De conceptjaarstukken 2020 Eemnes vast te stellen ten behoeve van de
accountantscontrole met een nadelig saldo van € 1.375.891.
2. De portefeuillehouder financiën te machtigen eventuele wijzigingen aan te laten brengen in
de versie voor de accountant.

02.04

Analyse begrotingsrechtmatigheid 2020
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening
2020 te 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:
1. Kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2020 (zie bijlage), waarin de
lastenoverschrijdingen zijn opgenomen;
2. Aan de raad voor te stellen:
3. In te stemmen met de lastenoverschrijdingen van de programma’s ad € 965.000, zoals
gepresenteerd in tabel 1;
4. In te stemmen met de lastenoverschrijdingen van de investeringskredieten ad € 79.000,
zoals gepresenteerd in tabel 2

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Reactie Eemnes op rekenkamerbrief over de MOR
Korte inhoud: De rekenkamer heeft in 2020 deelgenomen aan een onderzoek van de
landelijke brancheorganisatie van rekenkamers en rekenkamercommissies, de NVRR. Het
onderzoek ging over de MOR-meldingen (Meldingen Openbare Ruimte).
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van onze reactie op de aanbevelingen in de
brief van de rekenkamer over het proces van de Meldingen Openbare Ruimte.

03.02

Ontwerpbegroting 2022 RUD Utrecht Jaarstukken 2020
Korte inhoud: Op 25 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp programmabegroting 2022 vastgesteld.
Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze geven.
Besluit - Het college besluit
1. de raad voor te stellen als zienswijze in te dienen ‘Zienswijze raad Eemnes ontwerp
Programmabegroting 2022 RUD Utrecht’
2. het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht per bijgaande brief over dit voorstel te
informeren;
3. de raad voor te stellen het verschil van €6000 in de begroting 2022 Eemnes te dekken
ten laste van 92830004 Verlening omgevingsvergunning – 443311 RUD Utrecht.
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03.03

Gecombineerd levensduurverlengend asfaltonderhoud Eemnes.
Korte inhoud: Het gecombineerd uitvoeren van levensduurverlengend asfaltonderhoud,
elementenverhardingen en levensduurverlengend asfaltonderhoud t.b.v. herstel vorstschade.
Besluit – Het college wacht nadere informatie af, alvorens een besluit te nemen.

03.04

Beleidsplan bermen polder Eemnes
Korte inhoud: In 2019 hebben diverse belanghebbenden aangegeven meer aandacht te
willen voor natuur in de polder van Eemnes. Dit beleidsplan is een uitwerking van die wens
en gaat onder andere in op: - Wat verstaan we onder een “kruidenrijke berm”? - Waar is het
gewenst en welke bermen zijn geschikt? - Welk beheer / onderhoud is daarvoor nodig en wie
gaat dat uitvoeren?
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met het beleidsplan bermen polders Eemnes, met als belangrijkste doel
het realiseren van een aantal kruidenrijke bermen, ten gunste van de biodiversiteit en
passend bij het weidevogelgebied;
2. Het onderhoud van deze bermen vanaf voorjaar 2021 toe te voegen aan het integraal
onderhoudsbestek van Sight Landscaping;
3. Het onderhoud van de overige bermen in de polder van Eemnes vanaf 2022 via een
(meervoudig) onderhandse aanbesteding uit te besteden aan een regionale
groenaannemer; Voor de aanpak zwerfafvalproblematiek de aanbevelingen uit het
lopende onderzoek af te wachten.
4. In enkele gedeelten langs het westelijk deel van de Eemnesservaartsteeg een bloemrijk
(kleurrijk) mengsel zaaien;
5. De eventuele meerkosten voor 2021 te dekken uit uitvoering 1e fase groenplan.
6. De raad via een raadsinformatiebrief informeren.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

EMS cvs Startnotitie inburgering 2022 'Een nieuw thuis'
Korte inhoud: De nieuwe Wet inburgering zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking
treden waarmee de regie weer teruggaat naar de gemeente. Met de startnotitie worden
voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe wet.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ‘startnotitie inburgering
2022 ‘Een nieuw thuis’.

04.02

Zienswijze conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2022
opgesteld. Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake zienswijze
conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

04.03

Bestuurlijk wederhoor rekenkameronderzoek Huis van Eemnes
Korte inhoud: De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming
Huis van Eemnes en stelt het college in de gelegenheid om hier bestuurlijk wederhoor op te
geven.

Besluitenlijst dinsdag 13 april 2021

Pagina 3 van 4

Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het
rekenkamerrapport Huis van Eemnes en deze aan de rekenkamer te zenden.

04.04

Afsluiten overeenkomst van geldlening Maggy Lekeux - nieuwbouw
Korte inhoud: Concept voorstel Leningsovereenkomst Maggy Lekeux
Besluit – Het college besluit ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 28
september 2020, op grond van artikel 160, eerste lid onder d van de Gemeentewet de
overeenkomst van geldlening met de Stichting Scouting Laren-Eemnes aan te gaan onder de
in bijgevoegde concept-overeenkomst opgenomen voorwaarden.

04.05

Organisatie, werkwijze en kansen JGT Eemnes
Korte inhoud: Bureau Andersson Elffers Felix heeft met het rapport ´Het Jeugd- en
Gezinsteam in Eemnes onder de loep´ verslag gedaan van het onderzoek naar de
organisatie, werkwijze en kansen voor het JGT. In april wordt de raad nader geïnformeerd
over de bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport middels een presentatie door AEF. In
dit voorstel zijn de aanbevelingen uit dit rapport omtrent de formatie en eigen
begeleidingstaak van het JGT nader uitgewerkt.
Besluit – Het college besluit:
1. Op basis van de aanbevelingen uit het AEF-rapport “Het Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes
onder de loep” de structurele formatie van het JGT op peil eind 2020 (5,75 fte) vast te stellen;
2. Daarnaast een flexibele schil voor de formatie van het JGT van 0,25 fte vast te stellen ten
behoeve van het opvangen van fluctuaties in hulpvragen;
3. Akkoord te gaan met het raadvoorstel tot 1,0 fte aan te stellen formatie voor het inzetten
van eigen begeleiding door het JGT in de Kadernota Ombuigen 2021-2024 voorgestelde
bezuiniging zodanig vast te stellen;
4a. Vaststellen 13e begrotingswijziging;
4b. De begrotingswijziging mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.
5. Het raadsvoorstel Organisatie, werkwijze en kansen JGT Eemnes voor te leggen aan de
raad.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van Eemnes d.d. 20 april
2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen
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