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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 8 december 2020

01.01

Besluitenlijst Eemnes
De besluitenlijst van het College van Eemnes d.d. 8 december 2020 wordt ongewijzigd
goedgekeurd.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Eemnes 2021
Korte inhoud: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Eemnes 2021
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2013 in te trekken,
onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen en aangehaakte gegevens gemeente Eemnes

02.02

Reactie op IBT onderzoek provincie toezicht brandveiligheid zorginstellingen
Korte inhoud: Op 30 juni jl. heeft de provincie Utrecht het rapport "Brandveiligheid bij
zorginstellingen onder de loep" aan de gemeente verzonden. De provincie vraagt hier
aandacht voor en verzoekt gemeenten te reageren hoe vervolg is gegeven aan de
aanbevelingen in het onderzoek.
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Besluit - Het college neemt kennis van het rapport "Brandveiligheid bij zorginstellingen onder
de loep” en besluit - in te stemmen met en verzending van de opgestelde schriftelijke reactie
aan de provincie Utrecht.

02.03

Herijking gemeentefonds
Het College besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de herijking van het
gemeentefonds en de bijgevoegde informatiebrief ter kennisname aan de raad te sturen.

02.04

Rapport van bevindingen onderzoek uitvoering en interne beheersing van het WOZ
proces.
Het college besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad te sturen.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Integraal beheer openbare ruimte
Korte inhoud: Op 1 januari 2020 zijn we gestart met het integraal beheer van de openbare
ruimte (IBOR) door de nieuwe aannemer Sight Landscaping en de buitendienst van de BEL
Combinatie. We willen de raad informeren over de voortgang tot nu toe.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief (RIB IBOR)
2. De RIB IBOR ter informatie aan de gemeenteraad te zenden

03.02

Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023
Korte inhoud: Op 1-1-2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit programmaplan bevat
activiteiten die in de jaren 2021, 2022 en 2023 worden uitgevoerd om de gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren en de BELCombinatie voor te bereiden op de komst van deze
wet.
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met het programmaplan waarin voor de jaren 2021, 2022 en 2023 de
uitgangspunten, ambitie, activiteiten, planning en het benodigde budget voor de
implementatie van de Omgevingswet zijn beschreven.
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de implementatie die in het programmaplan
zijn geformuleerd.
3. In 2021 beleidsmatige uitspraken te doen over de wijze waarop adviesrecht, participatie en
delegatie wordt ingevoerd.
4. Uiterlijk op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2022) in de
BELCombinatie voor de vergunningverlening snelservice operationeel te hebben.
5. Voor de gemeenteraadsverkiezingen de raad een contourendocument voor de
omgevingsvisie aan te bieden en dit document na de verkiezingen verder uit te werken tot
een volwaardige omgevingsvisie.
6. In 2022 samen met de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren te starten met het
aanbesteden en de 5 jaren daarna, in elke gemeente een omgevingsplan op te stellen.
7. De raad te vragen het programmaplan vast te stellen.
8. De raad voor te stellen de kosten (€ 68.600,-) voor het begrotingsjaar 2021 ten laste te
brengen van de reserve Omgevingswet en hiertoe de 4e begrotingswijziging vast te stellen.
9. De kosten voor de jaren 2022 en verder integraal af te wegen bij het opstellen van de van
de Kadernota 2022.
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03.03

Principeverzoek theetuin Eemnes
Korte inhoud: Er is een principeverzoek ingediend voor het verzorgen van diners in een deel
van de aanwezige kas. Het college wordt voorgesteld hier medewerking aan te verlenen.
Besluit –Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te
nemen.

03.04

Principe-verzoeken starten Café
Korte inhoud: Het afgelopen jaar zijn er drie principeverzoeken ingediend voor het starten
van een café / horecaonderneming in Eemnes.
Besluit - Het college spreekt geen voorkeur uit en besluit de raad voor te stellen een keuze
te maken uit de drie initiatieven en daarna hiervoor de ruimtelijke procedure te starten
(inclusief het opstellen van een anterieure overeenkomst).

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidievoorstel 2021 Eemnes
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van
meerjarige subsidies voor het jaar 2021 dienen door het college een aantal voor dat proces
relevante besluiten te worden genomen.
Besluit - Het college besluit: de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2021 vast te stellen; de
beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen; de meerjarige subsidie 2021 aan Stichting
Voor Elkaar Eemnes (Schuldhulpmaatje) te verlenen conform voorstel.

04.02

Subsidie Versa Welzijn (Versa)
Korte inhoud: Met Versa zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en subsidie voor
2021. De afspraken zijn bestuurlijk afgestemd en in documenten vastgelegd. Onder het kopje
‘Accenten 2021’ wordt aangegeven welke zaken in 2021 nieuw zijn. Daarnaast heeft Versa
verantwoording afgelegd voor de dienstverlening van 2019. Het college wordt gevraagd in te
stemmen met de afspraken en subsidie voor 2021 (het verlenen van de subsidie) alsmede de
verantwoording over 2019 (het vaststellen van de subsidie).
Besluit - Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie aan Versa van €372.654 voor 2021.
2. In te stemmen met de verantwoording van Versa over 2019 en de subsidie vast te stellen
op €361.079.
3. Het college verzoekt over 2019 om nog een verantwoording van de persoon volgende
financiering en de exploitatie van het gebouw Impuls.

04.03

Raadsinformatiebrief inkoop sociaal domein
Korte inhoud: De raad wordt door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de stand
van zaken inkoop sociaal domein.
Besluit - Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde informatiebrief inkoop
sociaal domein 2021.

04.04

Nieuw normenkader hulp bij het huishouden
Korte inhoud: Het huidige normenkader hulp bij het huishouden wordt vervangen door een
nieuw normenkader. De beleidsregels Sociaal Domein gemeente Eemnes 2018 worden
aangepast.
Besluit – Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb in samenhang met artikel 4:81, eerste lid,
van de Awb en op basis van artikel 7.1.1. van de verordening sociaal domein gemeente
Eemnes 2018, de beleidsregel sociaal domein gemeente Eemnes 2021 en daarmee het
KPMG “Normenkader huishoudelijke ondersteuning 2019” van bureau HHM vast te stellen;
2. de beleidsregel sociaal domein gemeente Eemnes per 1 januari 2021 in werking te laten
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treden middels bekendmaking en publicatie op officiëlebekendmakingen.nl, onder gelijktijdige
intrekking van de beleidsregels sociaal domein gemeente Eemnes 2021;
3. De volgende (overgangs)termijn aan te houden voor het moment waarop een volgens het
nieuwe normenkader in 2021 gestelde indicatie ingaat:
a. Voor inwoners waar vóór 1 januari 2021nog geen indicatie hulp bij het huishouden is
afgegeven, geldt direct het nieuwe normenkader;
b. Voor inwoners waar de huidige indicatie hulp bij het huishouden in 2021 afloopt, wordt een
overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd wanneer de omvang van de geïndiceerde zorg
volgens het nieuwe normenkader lager wordt vastgesteld;
c. Voor inwoners waar de huidige indicatie hulp bij het huishouden na 2021 afloopt, wordt
een overgangstermijn van 6 maanden aangehouden wanneer de omvang van de
geïndiceerde zorg volgens het nieuwe normenkader lager wordt vastgesteld;
d. Voor inwoners waar in 2021 een herindicatie nodig is op grond van gewijzigde
omstandigheden, wordt een overgangstermijn aangehouden van maximaal 3 maanden bij
verbetering van de situatie van de inwoner, op grond waarvan de omvang van de zorg kan
verminderen. Bij verslechtering van de situatie én desondanks een lagere indicatie dan de
huidige, wordt een overgangsperiode aangehouden van 3 maanden (indicatie loopt af in
2021) dan wel 6 maanden (indicatie verloopt na 2021).
e. Inwoners met een bestaande indicatie van 2 uur of minder worden vooralsnog pas
benaderd op het moment dat hun indicatie afloopt, omdat er al maatwerk is toegepast en de
indicatie volgens het nieuwe normenkader niet substantieel zal verschillen van de huidige
indicatie.
4. In 2021 de benodigde extra uitvoeringskosten door de HBEL ad € 35.000 te dekken uit
een gelijke besparing op de maatwerkvoorziening HH.
5. uitzonderingen 90+ in Eemnes (in overleg met pfh).
04.05

Voortgang Regionale Energiestrategie (RES)
Het college besluit kennis te nemen van de informatiebrief en het bijbehorende Plan van
Aanpak van de RES regio Amersfoort over de voortgang van de Regionale Energiestrategie
en de brief met bijlagen aan te bieden aan de raad.

04.06

Prestatieafspraken 2021 - 2022 met de Alliantie
Korte inhoud: Elke woningcorporatie is wettelijk verplicht naar vermogen bij te dragen aan het
volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Zij moet daarover elke twee jaar
prestatieafspraken maken met de gemeente en de huurdersorganisatie. In de conceptprestatieafspraken voor 2021 en 2022 staan afspraken over onder meer de bouw van sociale
en middeldure huurwoningen, verkoop en liberalisatie, betaalbaarheid, wonen en zorg,
kwaliteit en duurzaamheid en leefbaarheid.
Besluit - Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de Prestatieafspraken Eemnes 2021-2022, waarin afspraken worden
gemaakt over de bijdrage die de Alliantie levert aan de uitvoering van het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid;
2. De portefeuillehouder te mandateren voor het tekenen van de Prestatieafspraken Eemnes
2021-2022 namens het college van Burgemeester en Wethouders;
3. De raad te informeren door toezending van de raadsinformatienota en de
prestatieafspraken.

04.07

Inzet trainee duurzaamheid
Besluit - Het college besluit:
1. In te stemmen met het afwijken van het BEL inkoopbeleid en de inzet, in 2021 en mogelijk
in 2022, van één trainee in het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte (RO/OR),
enkelvoudig, te gunnen aan BMC advies.
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2.de onttrekking aan de reserve duurzaamheid mee te nemen in het dekkingsvoorstel DVO
2021.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes - d.d. dinsdag 22 december 2020.

Voorzitter,

Loco-Secretaris

De heer R. van Benthem

De heer B. te Velde
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