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Leeswijzer
De Zomernota 2019 is een bestuurlijke voortgangsrapportage. Conform vorig jaar is er voor gekozen om niet
meer op detailniveau financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting op te voeren. Bij de jaarrekening
krijgen we daardoor een zuivere vergelijking tussen de vastgestelde begroting en de realisatie, zonder
tussentijds de cijfers voortdurend bij te stellen. Bij nieuw beleid of onvoorziene zaken zal, zoals ook vroeger
gebruikelijk, voortaan gewoon weer een begrotingswijziging bij het raadsvoorstel zitten. Hierdoor blijft de
budgettaire rol van de raad beter geborgd, dan wanneer we in de zomernota allerlei zaken financieel regelen.
Als er significante afwijkingen van de begroting zijn, zullen deze via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad
worden gemeld. Tevens zal dan het alternatief worden aangegeven, of als dat beleidsmatig wenselijk is, om
extra middelen worden gevraagd.
In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de
programmabegroting 2019.
Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de
begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in
2019 worden niet verder toegelicht.
Aan de hand van de doelenbomen met de activiteiten geven we met de kleuren van de stoplichten aan in
hoeverre de uitvoering van de activiteiten op koers ligt:
Indicator

Betekenis

Groen

Activiteit is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Grijs

Activiteit komt conform planning tot uitvoering in het 2 helft van het 2019. Uitgangspunt is
dat deze activiteit groen is aan het eind van het jaar.

Oranje

Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit
wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

e

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de zomernota een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de
consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.
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Samenvatting
De uitvoering van de programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 164 activiteiten waarin de
programmabegroting 2019 is opgedeeld, verwachten we dat 88 activiteiten zonder meer volgens planning
worden gerealiseerd ('groen en grijs'). Op 58 activiteiten is bijsturing nodig ('oranje') en van 18 activiteiten
verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de programmabegroting 2019 kunnen worden gerealiseerd
('rood'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de activiteiten binnen de diverse
programma’s op koers ligt:
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1. Bestuur van de gemeenschap
Visie:
Eemnes is een bestuurskrachtige en zelfstandige gemeente, die samen met andere gemeenten en de inwoners
maatschappelijke doelen realiseert via goed georganiseerde dialoogprocessen.
Doelstellingen

Activiteiten

1.1

1.1.1

Eemnes blijft een zelfstandige
gemeente die voldoende
bestuurskracht heeft om de
toekomstige maatschappelijke
opgaven aan te kunnen.

1.1.2

1.2

Wij zorgen voor draagvlak voor
besluiten door inwoners actief te
betrekken bij maatschappelijke
ontwikkelingen.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Versterken van de BEL Combinatie waar het de
kerntaken van de gemeente betreft, daar waar
het geen kerntaken betreft kijken naar
uitbesteden, samenwerking of andere
varianten.
Samenwerking met Baarn en/of Baarn,
Bunschoten en Soest (BBS) verder uitwerken en
concretiseren.
Opstellen van een visienota participatie en
communicatie
1 keer per 2 jaar organiseren van een
thematische burgertop.
Tenminste 4 keer per jaar raadplegen van het
digitale burgerpanel.
Ruimte geven voor en faciliteren van
burgerinitiatieven.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
1.1.2

Samenwerking op het gebied van belastingtaken wordt nader uitgewerkt.

1.2.1

concept is opgesteld. Nog te bespreken met college.

1.2.3

Gerealiseerd in 2019: Vuurwerkoverlast (Q1)
0-meting integraal beheer (Q4)

Evaluatie afvalbeleid (Q3)
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2. Veiligheid
Visie:
Burgers en bedrijven voelen zich veilig in Eemnes en worden geïnformeerd en gefaciliteerd in zelfredzaamheid
en weerbaarheid bij veiligheidsvraagstukken als inbraken, brand en overlast.
Doelstellingen

2.1

Activiteiten

Onze inwoners moeten zich veilig 2.1.1
voelen in Eemnes. Wij zetten
hierbij in op het behoud van de
hoge participatie van onze
2.1.2
inwoners.

2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2

Verbinden veiligheidsketen met de 2.2.1
zorgketen.

2.2.2

2.3

De gemeente is goed voorbereid
en beoefend zodat de lokale
crisisbeheersing en
rampenbestrijding goed aansluit
op de regionale crisisorganisatie
(Rampenparaatheid).

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

De brandweer staat dag en nacht 2.4.1
paraat.
2.4.2

Opstellen van een integraal veiligheidsplan
2019-2022 (samen met Baarn, Bunschoten en
Soest)
Ter bestrijding van de woninginbraken
bewoners actief voorlichten over de risico’s en
te nemen preventieve maatregelen. Dit door
middel van bv. een flyeractie, een
veiligheidsmarkt, veiligheidskrant en
alerteringsbrieven. Daarnaast wordt er
ingespeeld op actuele trends door o.a. gerichte
communicatie-acties.
Whatsapp groepen stimuleren
Voortzetten subsidie politiekeurmerk veilig
wonen.
Er wordt samen met de Veiligheidsregio
Utrecht extra ingezet op voorlichting over
brandveilig leven en er wordt ondersteuning
geboden voor veilig ondernemen en veilige
evenementen.
Bij buurtbemiddeling en meldingen
jeugdoverlast wordt er integraal samengewerkt
met politie, jongerenwerk en het jeugd- en
gezinsteam (JGT team).
Meer investeren in persoonsgerichte aanpak en
samenwerking tussen veiligheidshuis, HBEL en
JGT team.
Om voorbereid te zijn mocht er zich in de
gemeente onverhoopt een incident, ramp of
crisis voordoen wordt in samenwerking met de
VRU een opleidings-, trainings- en
oefenprogramma (OTO) uitgevoerd.
Om de lokale crisisorganisatie paraat te houden
wordt eens in de 2 jaar een rampenoefening
gehouden voor de gehele BEL-organisatie.
De gemeente Eemnes levert minimaal één
piketfunctionaris op hard piket voor de
regionale crisisorganisatie, om zo te voldoen
aan regionale afspraken. De kosten hiervoor
worden voor de helft door de VRU vergoed.
Koesteren van de vrijwilligers.
In samenwerking met de VRU nieuwe
brandweermensen werven.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
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2.1.5

Start in Q3/Q4.

6

3. Publiek, Vergunning en Handhaving
Visie:
Een klantgerichte dienstverlening aan de bewoners van Eemnes, via alle mogelijke kanalen.
Doelstellingen

Activiteiten

3.1

3.1.1

Verbetering van de
dienstverlening

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.3

Data in de Basisregistratie
Personen (BRP) is structureel van
hoge kwaliteit

3.2.1

Het proces verkiezingen
(voorbereiding, organisatie en
uitvoering) wordt daar waar
mogelijk continue verbeterd.

3.3.1

3.2.2

3.3.2

3.3.3
3.4

3.5

Invulling geven aan integrale
vergunningverlening en integraal
en gebiedsgericht toezicht op
naleving van de regelgeving.

3.4.1

Zoveel mogelijk voorkomen van
juridische handhaving

3.5.1

3.4.2

3.5.2

Betere communicatie met inwoners en
ondernemers: We zijn goed bereikbaar en
beschikbaar. We bieden pro-actieve
statusupdates van (aan-)vragen en meldingen;
we gebruiken daarvoor ook meer sociale
media; medewerkers zijn nog meer klantgericht
en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.
Verhoging kwaliteit Dienstverlening: producten
en diensten zijn beschikbaar via zoveel mogelijk
kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur
geniet. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar
het moet. Communicatie, Informatie en data
zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.
Ontwikkelen van een gemeente app /
verbetering website voor Eemnes, zodat alle
relevante gemeentelijke informatie digitaal
goed vindbaar is.
Klanttevredenheid: We meten vanaf 2018
frequent de klanttevredenheid van onze
inwoners en ondernemers over onze
dienstverlening. Op basis van de uitkomsten
hiervan werken we continue aan het behouden
van de klanttevredenheid en daar waar
mogelijk aan een verhoging daarvan.
Jaarlijks wordt de BRP onderworpen aan de
wettelijk verplichte BRP- en PNIK-audit.
Periodiek wordt de data van de BRP
onderworpen aan zelf-evaluaties en controles
en waar nodig verbeterd.
Onderzoek naar voldoende en (wettelijk
bepaald) toegankelijke stemlokalen
beschikbaar.
Aanpassing waar nodig van bestaande
stemlokalen ivm toegankelijkheid voor mindervaliden. Kosten worden pm begroot.
Digitalisering van aanvragen vervangende
stempas, kiezerspas en onderhandse volmacht.
Uitvoeren van het Integraal beleidsplan
Vergunningen en handhaving 2019-2022.
Uitvoeringsprogramma 2020 opstellen, met
prioriteit voor het bedrijventerrein en
Eembrugge.
Voorkomen van bezwaar- en
beroepsprocedures door mondelinge
communicatie voorafgaand aan juridische
handhaving.
Toepassen van mediation.
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Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
3.1.1

De gemeente is meer en meer goed bereikbaar, zowel aan de balie als telefonisch. De komende jaren
gaat de verschuiving van het klantcontact verder naar het digitale kanaal. Op korte termijn (Q3 2019)
kunnen inwoners gebruikmaken van een digitale app op de telefoon, tablet of PC om meldingen naar
de gemeente te sturen rondom de openbare ruimte. Hiermee worden ook automatisch de juiste
status-updates van de melding verzonden naar de indiener. In Q3 van 2019 voeren we een
klanttevredenheidsonderzoek uit, waarmee we onze persoonlijke dienstverlening aan de inwoners
verder gaan verbeteren.

3.1.2

Op korte termijn (Q3 2019) kunnen inwoners gebruikmaken van een digitale app op de telefoon,
tablet of PC om meldingen naar de gemeente te sturen rondom de openbare ruimte. Hiermee
worden ook automatisch de juiste status-updates van de melding verzonden naar de indiener. In Q3
van 2019 voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit, waarmee we onze persoonlijke
dienstverlening aan de inwoners verder gaan verbeteren.

3.1.3

Op korte termijn (Q3 2019) kunnen inwoners gebruikmaken van een digitale app op de telefoon,
tablet of PC om meldingen naar de gemeente te sturen rondom de openbare ruimte. Hiermee
worden ook automatisch de juiste status-updates van de melding verzonden naar de indiener.
Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan de juiste en gezochte informatie op de website, op
basis van het websitegebruik van onze inwoners.Vraag-antwoord combinaties (FAQ'S) zullen meer
worden aangeboden op de website.

3.3.2

Inventarisatie toegankelijkheid heeft begin 2019 plaatsgevonden. De bevindingen zullen worden
gedeeld met de eigenaren van de betreffende panden en in overleg worden aangepast. Dit traject zal
doorlopen en worden afgerond in 2020. In 2020 zijn geen verkiezingen gepland.

3.5.1

De medewerkers zijn regulier gefocust om te voorkomen dat er door een besluit een bezwaar en/of
beroepsprocedure ontstaat. Veelal worden besluiten aan de voorkant met de indieners besproken,
juist om te zorgen dat we een voor de inwoner/bedrijf passend besluit krijgen, binnen de wettelijke
kaders waarbinnen we moeten acteren.

3.5.2

In veel gevallen zetten we mediation in, om bezwaar- en beroepszaken af te wenden, afhankelijk van
de beschikbare capaciteit.
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4. Mobiliteit
Visie:
Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer en vervoersysteem in Eemnes.
Doelstellingen

4.1

4.2

4.3

Activiteiten

Verhogen verkeersveiligheid en
4.1.1
verbeteren circulatie autoverkeer
door Eemnes.
4.1.2
4.1.3

Herinrichten Wakkerendijk

4.1.4

Knelpunten Noordersingel oplossen.

4.1.5

Opstellen actieprogramma veilig in het verkeer
en hierbij aansluiten bij aanbod uit de provincie
Utrecht (scootmobiel cursus, ouderen in het
verkeer, kinderen op de fiets, automaatje).
Snelfietsroutes faciliteren.

Positie van kwetsbare
4.2.1
verkeersdeelnemers verbeteren
4.2.2
door onderzoek naar het nog
meer splitsen van
verkeersstromen
Zorgen voor goede bereikbaarheid 4.3.1
Eemnes met openbaar vervoer.

4.4

Goede en veilige fiets- en
voetgangersverbindingen naar
beide HOV haltes.

4.5

In standhouden en verbeteren van 4.5.1
het aanbod en stimuleren van het
gebruik van het openbaar vervoer
in Eemnes.
4.5.2

4.6

Doorgaand landbouwverkeer zo 4.6.1
veel mogelijk buiten de dorpskern
faciliteren.
4.6.2

4.7

Parkeren op bedrijventerrein extra 4.7.1
faciliteren.
Zorgen voor aparte, veilige
4.8.1
paardenroutes aan noord – en
zuidzijde van de dorpskern,
waarmee tevens de overlast van
paardenpoep in het dorp wordt
verminderd.
Een goed onderhouden openbare 4.9.1
ruimte
4.9.2

4.8

4.9

Uitvoering geven aan het in 2017 vastgestelde
GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan)
2017-2021, waaronder:
Herinrichten Laarderweg

4.4.1

In samenwerking met scholen zorgen voor
veilige, aaneengesloten wandel- en fietsroutes
tussen alle scholen en het Huis van Eemnes.
Samen met buurgemeenten spitsbus 150 naar
de Uithof terughalen en daartoe in overleg
treden met provincie.
Samen met de provincie zorgen voor goede
verbinding voor de voetganger en fietser naar
de halte en kijken hoe een toekomstbestendige
verkeersafhandeling van de Zuidersingel en
HOV halte gerealiseerd kan worden.
I.v.m. de HOV Huizen-Hilversum een
halteplaats aan de A27 realiseren (door
provincie N-H).
In het HOV halteplan is een halte opgenomen
voor buslijn 109
Onderzoek mogelijkheid verlengen Eikenlaan
t.b.v. landbouwverkeer en aansluiting
snelfietsroute.
Onderzoek mogelijkheid om brug Meentweg –
Gooyerweg geschikt te maken voor combinatie
fiets – en landbouwverkeer.
Parkeerdruk verlagen door aanleg 68 extra
parkeervakken.
Opstellen en uitvoeren integrale visie op
paardenroutes in Eemnes.

Verhoging kwaliteit onkruidbestrijding.
Uitvoeren visuele weginspectie (2-jaarlijks).
Eerst volgende inspectie zal in 2019
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4.9.3
4.9.4

plaatsvinden.
Vervangen fiets-/voetgangersbrug Laarderweg
en stuwen Laarderweg en Ploeglaan
Plan bewoners inzake plein Braadkamp uit
laten voeren binnen gestelde voorwaarden.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
4.1.1

Naast de benoemde projecten (4.1.2 t/m 4.1.4) bevat het GVVP nog meer maatregelen. De nadere
uitwerking en uitvoering hiervan staat niet gepland voor dit jaar en moet nog worden bezien in
relatie tot andere prioriteiten van het GVVP en de hiervoor beschikbare budgetten. Dit is niet
opgenomen in de investeringsplanningen van de begroting 2019 en 2020.

4.1.2

In verband met nadere prioriteitsstelling in de uitvoering van het GVVP is dit doorgeschoven naar
2020.

4.1.3

De uitvoering van deze reconstructie start eind 2019. De werkzaamheden worden voortgezet en
afgerond in 2020.

4.1.4

De nadere uitwerking en uitvoering hiervan staat niet gepland voor dit jaar en moet nog worden
bezien in relatie tot andere prioriteiten van het GVVP en de hiervoor beschikbare budgetten. Dit is
niet opgenomen in de investeringsplanningen van de begroting 2019 en 2020.

4.1.5

Er is geen apart actieprogramma veilig in het verkeer gemaakt. Er is wel een fietsverlichtingscontrole
voor scholieren uitgevoerd en verkeersexamens op de basisscholen. Voor een aantal andere
activiteiten, zoals een scootmobielcursus en ouderen op de (electrische) fiets is een wervingsactie
opgezet onder de inwoners, maar daar kwam helaas te weinig respons op. Geprobeerd wordt dit jaar
en volgend jaar nog een of meer andere educatieve activiteiten op te zetten.

4.2.1

Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal en provinciaal (snel)fietspaden
netwerk in samenspraak met regio Gooi en Vechtstreek met daarin ook opgenomen een aantal
routes in Eemnes, onder andere de (verbetering van) de fietsroute Wakkerendijk en de nieuw
geprojecteerde snelfietsroute langs de A27 vanuit Baarn en Hilversum richting Huizen en
Almere/Flevopolder.

4.3.1

Dit is bij de provincie N-H ingebracht als wens voor de nieuwe openbaar vervoer concessie Gooi en
Vechtstreek. Hierover wordt in 2020 meer duidelijkheid als de aanbesteding heeft plaatsgevonden en
het plan van de nieuwe vervoerder bekend is.

4.4.1

Het plan hiervoor is gereed maar de uitvoering gebeurt pas in 2021 gelijktijdig met de HOV halte A27
Eemnes/Laren.

4.5.1

Halteplaats is opgenomen in het HOV project van de provincie N-H en wordt in 2021 gerealiseerd.

4.6.1

Wordt betrokken bij nadere uitwerking snelfietsroute plan, volgend jaar.

4.6.2

Dit moet nader worden bezien in relatie tot alle andere wensen en prioriteiten van het GVVP en de
daarvoor beschikbare budgetten. Staat vooralsnog niet in de investerinsgplanning.

4.7.1

Op basis van een eerste inventarisatie zijn gesprekken met ondernemers gevoerd. In september vindt
er een schouw plaats om wensen en knelpunten op te halen.Afhankelijk daarvan wordt bepaald
welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wanneer.

4.8.1

Studenten van Hippische Hogeschool hebben knelpunten en mogelijkheden in beeld gebracht.De
uitwerking hiervan in een voorstel aan college en raad en volgt later.

4.9.1

In het centrum wordt nu bij iedere machinale fohn beurt ook handmatig onkruid verwijderd. Het
bestrijdingsseizoen loopt nog. Het huidige onderhoudsniveau voldoet niet.

4.9.4

Plan is uitgesteld in verband met plannen voor rotonde Laarderweg - Noordersingel en
fietsverbindingen naar Huis van Eemnes. Bewonersgroep is hierover geïnformeerd.
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5. Groene leefomgeving
Visie:
Borgen van het groene karakter van Eemnes en de groene woonomgeving in Eemnes verbeteren.
Doelstellingen

5.1

Activiteiten

Een kwalitatief goed onderhouden 5.1.1
openbare buitenruimte.
5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6
5.1.7

5.2

Een goed verdeeld en
onderhouden aanbod van
speelvoorzieningen in de
buitenruimte.

5.2.1

5.2.2

5.3

Behouden en versterken van het
waardevolle Eemlandse
landschap, en waar mogelijk
bomen – en bermenbeleid
inzetten voor biodiversiteit.

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.3.5

5.3.6

Uitvoering geven aan het nieuwe groenplan.
Uitvoeren 0-meting en voorstel voorleggen aan
de raad, gericht op verhogen kwaliteitsniveau,
efficiënter en adequater onderhoud en
integraal beheer.
Opstellen en aanbesteden van een nieuw
integraal onderhouds- en beheercontract groen
in combinatie met civiel en riolering. In het
contract wordt ook local return opgenomen
(verplichting om voor x% lokale ondernemers
in te schakelen).
Bijhouden van de lijst met waardevolle
bomen, en nieuwe richtlijnen hiervoor
opstellen.
Opwaarderen bomenstructuur en gevarieerde
inrichting plantsoenen Noordbuurt met
biologische diversiteit.
Hanging baskets realiseren.
Aandacht voor burgerparticipatie, bijv. via
werk-brigade, en vergroten beleving groen via
o.a. plaatsing extra bankjes.
In samenspraak met belanghebbenden de
herinrichting verzorgen van speelterreinen,
met terugwerkende kracht voor de jaren 2013,
2015, 2017, en de meerjarenschijven 2018,
2019 en 2020.
Voorbereidingen treffen voor het realiseren
van een klim- en klauterbos, in overleg met de
jeugd.
Uitvoeren pilotproject ecologisch bermbeheer,
in samenwerking met belanghebbenden.
Realiseren en onderhouden ecologische
verbindingszones voor flora en fauna.
Bijenconvenant en op basis daarvan de nodige
maatregelen treffen.
Het bijenlint Eemnes wordt verder
vormgegeven door meer bloeiende planten te
planten en op meer plaatsen bloemrijke
mengsels te zaaien.In overleg met
Natuurmonumenten, agrariërs, imkers en
eventuele andere betrokken
(natuur)organisaties wordt het bermbeheer
aangepast.
In gesprek gaan met belanghebbenden over
mogelijke aanpassing vogelboulevard (Noord
Ervenweg).
Met Natuurmonumenten in overleg gaan om
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5.4

5.5

5.6

De opbrengsten van de
5.4.1
hondenbelasting volledig inzetten
om de overlast a.g.v. hondenpoep
adequaat te bestrijden.
Structurele nadelen van een te
5.5.1
hoge grondwaterstand zoveel
mogelijk beperken.
In ecologisch evenwicht verkerend 5.6.1
en schoon oppervlaktewater.
5.6.2
5.6.3

5.7

Voorzien in voldoende volkstuinen 5.7.1
voor onze inwoners.

hun weilanden bloemrijk te maken en
adequate bestrijding van ongewenste
plantengroei (duizendknoop, veldzuring,
bereklauw, distel).
Zorgen voor voldoende uitlaatterreinen voor
honden, adequaat onderhoud van deze
terreinen en voldoende voorzieningen voor het
opruimen van hondenpoep.
Uitvoeren grondwateronderzoek in gebied
Molenweg - Raadhuislaan – Braadkamp –
Laarderweg. Voldoende waterberging en
afvoer creëren, meer groen aanplanten.
Oeverbeheer wordt samen met waterschap
Vallei en Veluwe uitgevoerd.
Afronding project baggeren Noordbuurt i.s.m.
het waterschap Vallei en Veluwe.
De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het
fonteinkruid in het Eemmeer.
Behoefte aan volkstuinen inventariseren.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
5.1.1

Achterstand snoei en kap is ingelopen en afgerond. Het dunnen van de bomen aan de Noordersingel
is in voorbereiding.

5.1.2

De nulmeting is voorbereid en wordt uitgevoerd in de zomermaanden.

5.1.3

Het bestek is bijna gereed en wordt in augustus op TenderNed gepubliceerd.

5.1.4

Vanwege de beperkte capaciteit is besloten dit in 2020 op te pakken.

5.1.5

De inventarisatie welke bomen gedund moeten worden, vindt in juli 2019 plaats.Het plan om
groenvoorziening diverser te maken is in voorbereiding. En wordt gekoppeld aan de nulmeting in het
kader van het project integraal beheer.

5.1.7

Via de gebiedsmanager worden bewoners in diverse projecten nauwer betrokken. Bij de aanpak van
het groen bij de Eemhof worden bankjes geplaatst.

5.2.1

De opdracht aan Speelplan is verleend. De eerste buurtgesprekken zijn gehouden.

5.3.2

Dit project is nog niet nader gedefinieerd en daarmee niet in de planning opgenomen.

5.3.5

Er heeft een gesprek plaatsgevonden (AKOE). Er zijn nog geen concrete maatregelen uitgewerkt.

5.4.1

De uitlaatterreinen worden onderhouden en bij de hondenpoepbakken zijn plastic zakjes
verkrijgbaar. Dit vergt nadere uitwerking

5.5.1

Het onderzoek loopt.

5.6.3

De eerste maaibeurt wordt uitgevoerd.
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6. Milieu en klimaat
Visie:
In Eemnes willen wij voor onze inwoners een duurzaam gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met
een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en
waar mensen zich prettig voelen.
Doelstellingen

Activiteiten

6.1

6.1.1

Een schone, veilige en duurzame
gemeente

6.1.2

6.2

Zorgen voor inzameling, transport 6.2.1
van stedelijk afvalwater en
hemelwater; zorgen voor afvoer
van overtollig grondwater

6.3

Verminderen van geluidshinder in 6.3.1
de woongebieden.

6.4

Verminderen en verduurzamen
6.4.1
energieverbruik, reductie CO2 25%
in 2020 en klimaatneutraal in
2030.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

De reguliere wettelijke taken zoals
vergunningverlening/handhaving en de inbreng
van de verschillende milieuaspecten in
ruimtelijke plannen worden uitgevoerd. Voor
het duurzaamheidsprogramma wordt
verwezen naar 6.4.
In het nieuwe integrale onderhoudsbestek
wordt in principe vaker zwerfafval opgeruimd
en onkruid verwijderd zowel op de bestrating,
in het water als in de groenvoorzieningen.
Met ingang van 1 januari 2018 wordt gewerkt
conform het nieuwe GRP 2018-2022. Het GRP
is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de
invulling weergeeft van de gemeentelijke
water(zorg)taken voor de vastgestelde
planperiode. Aansluitend wordt een BPR
(Beheerplan riolering) opgesteld dat wordt
vertaald in een jaarlijks uitvoeringsplan GRP.
De voorbereiding van de ophoging van de
geluidwal aan de westzijde en het doortrekken
van de verhoging op de geluidwal aan de
oostzijde.
Inwoners van Eemnes voorbereiden op, en
helpen bij, de transitie naar een (grotendeels)
aardgasloos Eemnes in 2030 (en Nederland in
2050). Huiseigenaren stimuleren om hun
woningen energiezuinig te maken en
verregaand te verduurzamen.
Creëren van de mogelijkheden voor
grootschalige opwek van zonne-energie. Als
onderdeel daarvan zullen agrariërs en andere
ondernemers hun daken moeten gebruiken om
daarop zonnesystemen te realiseren.
Het faciliteren van de verduurzaming van
bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen die
gericht zijn op het verminderen van
energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via
de gemeente gefinancierd worden.
Aanjagen van de verduurzaming van sociale
huurwoningen die in het bezit zijn van de
Alliantie. De praktische uitvoering van de
gemaakte afspraken met de Alliantie (een
klimaatneutraal woningbezit in 2027) bewaken
en ondersteunen.
Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op
daken van alle soorten gebouwen (boerderijen,
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6.4.6

6.4.7

6.4.8
6.4.9

6.4.10

6.4.11

6.4.12
6.5

Het efficiënt, duurzaam en
kostenbewust afvoeren van
huishoudelijke afvalstromen.

6.5.1

woningen, bedrijven en openbare gebouwen).
Activeren van scholen om
duurzaamheidsmaatregelen te nemen die
bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in
2030.
De gemaakte afspraak met Asfaltproductie de
Eem (APE) om het fossiele gasverbruik met 50%
of meer te reduceren in 2020, bewaken en de
realisatie door APE (waar mogelijk) te
faciliteren/ondersteunen.
Alle nieuwbouwwoningen gasloos bouwen.
De sloop van de Hilt innovatief en circulair
uitvoeren, gericht op het behoud van zoveel
mogelijk grondstoffen.
Stimuleren van energiebesparing/isolatie en
gebruik duurzame energie in particuliere en
sociale (huur)woningen.
Aansluiten bij “operatie steenbreek” en
bewoners stimuleren om hun tuinen te
vergroenen.
Uitbreiden bomenbestand in Eemnes met 20
bomen per jaar, in overleg met inwoners.
Evaluatie van in 2017 ingevoerde wijze van
huis-aan-huis inzameling.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
6.1.1

Dit is een doorlopend proces.

6.1.2

Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2020. Inmiddels wordt er bij iedere machinale
onkruidronde ook handmatig onkruid verwijderd in het centrumgebied.

6.3.1

Het onderzoek naar de stabiliteit van de geluidswallen is uitgevoerd. Een voorstel aan college en raad
wordt opgesteld. Realisatie van de ophogingen vindt plaats begin 2020.

6.4.1

Duurzaamheidslening is ook in 2019 van kracht. Hiermee kunnen woningeigenaren hun woning
verduurzamen en energiezuiniger maken. Het totale aantal toegekende leningen is in 2019 gestegen
naar 73. Er zijn daarnaast nog 4 aanvragen in behandeling. Er zijn hernieuwde afspraken gemaakt
met woningcorporatie Alliantie om huurwoning te verduurzamen naar aardgasvrij. De raad van
Eemnes heeft ingestemd met het toepassen van baatbelasting als financieringsinstrument voor het
aardgasvrij maken van particuliere woningen (pilot; max. 10 woningen).

6.4.10

Voor particuliere woningeigenaren is de duurzaamheidslening beschikbaar, en hiervan wordt goed
gebruik gemaakt. Met de woningcorporatie de Alliantie zijn afspraken gemaakt over de
verduurzaming van het woningbezit naar gemiddeld energieneutraal in 2029.

6.4.2

Verdere ontwikkeling van zonnevelden is op dit moment niet aan de orde. STEDIN is contact gebracht
met de AKOE, en zal een plan uitwerking van een mogelijke 'netaanpassing'. Deze mogelijke wijziging
in het netwerk van de STEDIN moet de business case voor zonnepanelen op boerendaken in Eemnes
verbeteren, en daarmee realisatie stimuleren. Het plan van STEDIN wordt verwacht in de tweede
helft van 2019.

6.4.3

De stimuleringslening voor duurzaamheidsmaatregelen is gerealiseerd. Tot op heden zijn er twee
leningen verstrekt vanuit dit fonds. Er is nog budget beschikbaar voor verdere leningen.
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6.4.5

Dit is een doorlopende activiteit. Gemeente heeft voor zowel particulieren als bedrijven (agrariërs)
leenfaciliteiten beschikbaar voor verduurzaming. Particuliere regeling (duurzaamheidslening) wordt
veelvuldig ingezet. Gebruik van de stimuleringslening voor bedrijven is (nog) beperkt.

6.4.6

Met alle schoolbesturen is gesproken over de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen of uit te
breiden. Er zijn hierover nog geen concrete afspraken gemaakt. Daarnaast gaan we het
binnenklimaatprobleem van de Clusterschool in beeld brengen dat kan leiden tot
duurzaamheidsmaatregelen.

6.4.7

Mogelijkheden voor reductie van aardgasgebruik zijn nog steeds in onderzoek bij de A.P.E. Duidelijk
is dat op de locatie Eemnes er geen productiefaciliteit voor de opwekking van duurzame energie
voorzien is.

6.4.9

De mogelijkheden worden onderzocht.

6.5.1

Evaluatie wordt momenteel uitgevoerd. Resultaat zal in december aan de raad worden aangeboden.
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7. Ruimtelijke ordening en wonen
Visie:
Wij kiezen voor een gestage groei van de woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen
opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen
maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters,
middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van
vitaliteit in ons dorp.
Doelstellingen

Activiteiten

7.1

7.1.1

Optimaal benutten
wooncapaciteit, voldoende
woonruimte voor inwoners van
Eemnes.

7.1.2
7.1.3

7.2

Mensen uit alle doelgroepen
moeten zelfstandig en betaalbaar
kunnen wonen. Doelgroepen
waarvoor we gaan bouwen zijn
starters en senioren en ook wordt
er prioriteit gegeven aan
middenhuur (gebaseerd op
coalitieprogramma).

7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

7.3

7.4

7.5

Woningzoekenden in Eemnes
7.3.1
sneller aan een woning helpen. De
gemiddelde zoektijd voor
spoedzoekers bij acceptatie
verkorten tot 1 jaar.
Actuele en digitaal raadpleegbare 7.4.1
bestemmingsplannen.
7.4.2

De nieuwe Omgevingswet die
ingevoerd gaat worden zal onze
bijzondere aandacht krijgen.

7.5.1

7.5.2

Binnen project Zuidpolder realiseren van 120
woningen in de periode 2020 – 2023.
Herontwikkeling terrein Hink Stap Sprong met
sociale woningbouw/middeldure huur.
Herontwikkelen terrein de Hilt met
woningbouw.
Uitvoering geven aan en monitoren van
prestatieafspraken met de Alliantie, inclusief
realisatie nieuwe sociale huurwoningen.
Uitvoering geven aan de starterslening en de
blijverslening.
Realisatie van de taakstelling huisvesting
statushouders.
Onderzoeken of we de grond van sociale koopen huurwoningen in erfpacht kunnen uitgeven.
Nieuwe regelgeving voor sociaal
compensatiefonds opstellen.
Uitvoeren bestuursopdracht "investeren in
sociale huurwoningen na 2022".
De wachttijd voor een sociale huurwoning
moet omlaag. Daarom wordt 50% van het
aanbod aangeboden via loting en 50% via het
huidige aanbodmodel (pilot van 2 jaar).
Actueel houden van de bestemmingsplannen
en actief op ontwikkelingen ingaan.
Uitwerkingsplan(nen) voor Woongebied
Zuidpolder (afhankelijk van planvorming en
verkoop woningen Zuidpolder).
Implementatie van de Omgevingswet (2021),
waaronder aanpassing van ICT systemen.
Verder opleiden van de organisatie en
meenemen van de raad in dit gedachtengoed,
extra formatie voor het draaien van pilots,
begeleiding omgevingsvisie, actualiseren huidig
beleid en verordeningen en digitaal
toegankelijk maken, implementatie zaakgericht
werken en aanpassen werkprocessen.
Opstellen omgevingsvisie voor geheel Eemnes,
met een doorkijk tot 2040.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
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7.1.1

7.1.1. De aandeelhouders van Zuidpolder zijn met elkaar in overleg over deze doelstelling.De
verwachting is dat eind 2019 duidelijk is in hoeverre de doelstelling wordt gehaald.

7.2.3

In 2019 zijn er 8 statushouders gehuisvest. Er dienen in 2019 nog 2 personen gehuisvest te worden in
Eemnes voordat de taakstelling is behaald.

7.2.4

Gestart met de activiteit. Afhankelijk van het advies van een extern adviesbureau wordt bepaald hoe
verder te gaan met deze activiteit. Het is mogelijk dat deze activiteit niet binnen 2019 wordt
afgerond.

7.2.6

In 2019 nog geen activiteiten in het kader van deze bestuursopdracht uitgevoerd. Eind 2019 zal een
plan van aanpak worden geschreven. BO loopt door in 2020 en 2021.

7.4.2

Het ontwerpwijzigingsplan voor deelplan 9 ligt ter inzage. Na ter inzage termijn wordt het
wijzigingsplan door het college vastgesteld.

7.5.1

In het derde kwartaal wordt het Programmaplan aan de raden aangeboden. Daarin wordt
beschreven wat er in Q4 en in 2020 nog moet worden opgepakt om het huidige niveau van de
dienstverlening op 1-1-2021 te kunnen voortzetten.

7.5.2

In Q4 wordt een Plan van Aanpak opgesteld.
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8. Werk en inkomen
Visie:
Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde in
Eemnes. Er nemen zo veel mogelijk mensen actief deel aan onze samenleving en waar mogelijk in (regulier)
werk.
Doelstellingen

8.1

Activiteiten

Zoveel mogelijk participatie op de 8.1.1
reguliere arbeidsmarkt stimuleren.
Stimuleren dat bedrijven
arbeidspotentieel benutten van
kansarme groepen.
8.1.2

8.1.3

8.2

8.3

8.4

Eemnes is een aantrekkelijke
8.2.1
woon en werkgemeente, met een
gunstig innovatie- en
ondernemingsklimaat.
Ons beleid t.a.v.
8.3.1
schuldhulpverlening richten op
stabiele thuissituaties.

Burgers stimuleren tot het nemen 8.4.1
van verantwoordelijkheid voor het
eigen levensonderhoud.

8.4.2
8.4.3

Actief inzetten op het begeleiden van inwoners
naar werk, werkplekken en stageplekken bij
ondernemers in Eemnes voor mensen met een
uitkering.
Stichting Huis van Eemnes faciliteert onder
meer een LeerWerkHuis binnen het Huis van
Eemnes. Het LeerWerkHuis is erop gericht om
deelnemers de kans te geven werkervaring op
te doen of deel te nemen aan dagbesteding,
waarbij wordt aangesloten op hun
mogelijkheden, talenten en beperkingen.
De BEL Combinatie neemt voorbeeldpositie in
voor het realiseren van werkplekken of
stageplekken voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt en mensen met een
migrantenachtergrond.
Faciliteren van de start van nieuwe (start-ups)
en groei van bestaande Eemnesser bedrijven.

We zetten een budgetcoach in om actief
minima en uitkeringsgerechtigden te
ondersteunen naar financiële stabiliteit en
zelfredzaamheid. Tevens heeft de budgetcoach
oog voor de integrale ondersteuning van een
gezin of inwoner en houdt blijvend een vinger
aan de pols.
Ontwikkelen en inzetten van instrumenten
voor re-integratiebeleid in samenspel met de
arbeidsmarktregio. Uitvoering van het
regionale marktbewerkingsplan: vanuit het
werkgeversservicepunt wordt de match
gerealiseerd tussen werkzoekende en kansrijke
sectoren
Doorontwikkeling van Tomin als inclusieve
werkgever
Uitvoeren project Taal, Werk en Toekomst,
waardoor statushouders begeleid worden naar
werk of opleiding

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
8.1.2

Het Leerwerkhuis is inmiddels gestart vanuit de Hilt en wordt met de totstandkoming van het Huis
van Eemnes verder uitgebreid
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8.2.1

Wegens het ontbreken van formatie is nog geen uitvoering gegeven aan deze activiteit.

8.4.3

In het nieuwe programma van Zicht op werk wordt hier extra aandacht aan besteed middels coach
voor deze doelgroep.
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9. Sociale Samenhang
Visie:
Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn goed in
staat om zelfstandig mee te kunnen doen in onze samenleving maar voor diegene die dat niet kunnen bieden
wij ondersteuning. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners
centraal stellen.
Doelstellingen

9.1

Activiteiten

Onze inwoners zijn zo lang
9.1.1
mogelijk zelfredzaam. Voor
diegenen, die dat niet meer
kunnen bieden wij ondersteuning, 9.1.2
via maatwerk.
9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2
9.3

9.4

9.5

Het Huis van Eemnes wordt “ De
Huiskamer van Eemnes”.
Eemnes als dementievriendelijke
gemeente.

9.2.1

Integrale visie op
woonzorgvoorzieningen in
Eemnes.
Minimabeleid verruimen.

9.4.1

9.3.1

9.5.1

9.6

We willen recidivisten na detentie 9.6.1
voorkomen.

9.7

Statushouders zo snel mogelijk
9.7.1
laten participeren en integreren in
Eemnes.

9.7.2

We benaderen onze inwoners persoonsgericht
door middel van huisbezoeken en
laagdrempelige inloopspreekuren.
Inzetten op dagbesteding en ondersteuning
mantelzorgers.
Preventieve ondersteuning bij zowel jongeren,
volwassenen als senioren vooral richten op
ingrijpende levensgebeurtenissen.
In overleg gaan met partners binnen
zorgstructuren om lotgenoten contacten te
stimuleren.
Trainingen aanbieden aan vrijwilligers zodat zij
hulpvragen kunnen signaleren en inwoners
begeleiden naar ondersteuning. Inzetten op het
werven van meer vrijwilligers. Er komt een
Vrijwilligerscoördinatiepunt.
Dagbesteding realiseren in het Huis van
Eemnes.
Er wordt een zorgvoorziening voor mensen met
dementie gerealiseerd in de Eemhof. We gaan
onderzoeken of dit uitgebouwd kan worden tot
een wijkvoorziening met dagopvang voor
mensen met dementie.
Een integrale woonzorgvisie opstellen voor
ouderen in Eemnes.
Voorstel voorleggen voor extra maatregelen
zoals eigen risico zorgverzekering vergoeden
voor laagste inkomens.
We begeleiden mensen uit detentie bij een
goede terugkeer in de samenleving door
middel van inzet van het interventieteam HBEL
en andere maatschappelijke partners. Het doel
hiervan is te voorkomen dat deze mensen
recidiveren.
In gesprek gaan met Vluchtelingenwerk om de
professionele begeleiding van statushouders te
verbeteren, waardoor integratie sneller tot
stand komt. Daarbij geven we meer aandacht
aan activiteiten die gericht zijn op het
voorkomen van taalachterstanden.
Actief contact leggen met ondernemers om
statushouders te laten instromen in
werkproces.
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Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
9.2.1

De dagbesteding loopt, nu nog in de Hilt.

9.3.1

In de Eemhof is een zorgvoorziening voor mensen met dementie gerealiseerd. Het onderzoeken of
dit uitgebouwd kan worden tot een wijkvoorziening met dagopvang voor mensen met dementie is
voorlopig niet aan de orde door de zwaarte van de zorg van de bewoners.

9.4.1

Er is wel een woonvisie met aandacht voor zorg, maar geen woonzorgvisie.

9.5.1

Onderzoek loopt
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10. Sport, cultuur en vrije tijd
Visie:
Wij stimuleren de sport- en cultuurbeleving voor iedereen. Maatschappelijke doelen binnen het sociaal
domein worden verbonden aan sport, bewegen en cultuurbeleving.
Doelstellingen

Activiteiten

10.1

Brede toegankelijkheid tot kunst,
cultuur en sport.

10.1.1

10.2

Goede voorzieningen voor sport,
recreatie en ontmoetingen
behouden.

10.2.1

10.2.2
10.2.3

10.3

Stimuleren dat inwoners actief
10.3.1
inzetten op gezonde leefstijl door
meer te bewegen en gezond te
eten.
10.3.2
10.3.3

10.4

Stimuleren van een klimaat waarin 10.4.1
kunst- en cultuuruitingen kunnen
floreren
10.4.2
10.4.3
10.4.4

Zorgen dat regelingen voor minima beter onder
de aandacht komen, o.a. via budgetcoach.
Onderzoeken mogelijkheid om onze regelingen
voor minima te verruimen (gebruik bibliotheek,
Jeugdfonds Sport en Cultuur., deelname kunsten cultuuruitingen).
Buitensportverenigingen stimuleren om
zogenaamde “open club” te worden en te
voorzien in beweegaanbod voor kwetsbare
doelgroepen.
Met Stichting de Vaart multifunctioneel gebruik
van de ijsbaan bespreken.
Het Huis van Eemnes realiseren, waarbij
diverse voorzieningen bij elkaar worden
gebracht, zoals sport, bibliotheek,
dagbesteding en sociaal-culturele activiteiten.
We creëren een gezond opgroeiklimaat voor
onze jongeren. We gebruiken de landelijke
aanpak JOGG om sportverenigingen en het
onderwijs hieraan deel te laten nemen.
Meewerken aan Rookvrije Generatie
Behoefte aan beweegtuin voor senioren
onderzoeken.
Faciliteren van het organiseren van kunstcafés
door Stichting Kunst Eemnes (SKE).
Kunsteducatie op basisscholen stimuleren, met
het programma ‘Kunst Centraal’
Faciliteren van exposities samen met de BEL Art
Kunstcommissie.
Onderzoek starten naar de mogelijkheden voor
kunsteducatie voor kinderen tussen de 2 en 4
jaar oud.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
10.1.1

De Budgetcoach is gerealiseerd. Verenigingen hebben informatie over het Jeugdfonds sport en
Cultuur ontvangen. Plannen zijn gemaakt. Zit in uitvoerende fase.

10.2.1

De Verenigingsadviseur van het team van de beweegcoaches heeft de verenigingen actief benaderd.
In november volgt een sportcafé waarbij de Open club gedachte wordt besproken met de
verenigingen.Bij SV Eemnes is gestart met Walking Football. Eem '78 is zelfstandig gestart met
rolstoelbasketbal aanbod, met hulp van de regioconsulent Aangepast Sporten.

10.2.2

Eerste gesprek met de Stichting is gevoerd. Er is ook met de KNSB en de regio gemeenten contact
over geweest.In het najaar van 2019 wordt het projectplan besproken met de Portefeuillehouder.
Afhankelijk van de kosten en baten wordt het project nader uitgevoerd.
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10.3.2

In het najaar wordt met de sportverenigingen besproken hoe zij kunnen deelnemen aan de Rookvrije
Generatie.

24

11. Opgroeien in Eemnes
Visie:
In de komende jaren willen wij meer preventief en integraal gaan werken t.a.v. de jeugdzorg en zorgen voor
voldoende voorzieningen voor de jeugd in Eemnes. Wanneer ondersteuning nodig is, wordt deze voor
jeugdigen en ouders snel, effectief en dicht bij het gezin georganiseerd én sluit aan bij de eigen kracht en het
sociale netwerk van de jeugd en ouders. De gezinnen worden zo veel mogelijk ambulant thuis of in een
gezinsvervangende situatie geholpen en ondersteunt. De eigen kracht van jeugdigen en ouders wordt versterkt
en gebruikt om samen (met professionele hulpverlening) oplossingen te vinden.
Doelstellingen

Activiteiten

11.1

Kindarmoede bestrijden.

11.1.1

11.2

Preventieve inzet verder uit te
11.2.1
bouwen, bevorderen van
zelfredzaamheid, stimuleren van
de participatie jeugdigen in de
woon- en leefomgeving. En het
11.2.1
beroep op (specialistische) zorg af
te laten nemen door het
preventief voorveld en lichtere
11.2.3
vormen van hulp optimaal te
benutten en te versterken.
11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12
11.2.13
11.3

Zorgen voor goede voorzieningen 11.3.1

Inzetten van kindarrangement en mogelijkheid
tot uitbreiding onderzoeken.
Problematiek vroegtijdig detecteren door
goede afspraken te maken met
zorgadviesteams in onderwijs,
sportverenigingen, kindcentra etc.
Zorgen voor goede samenwerking tussen
jeugd- en jongerenwerker en medewerkers
Huis van Eemnes.
Inzetten op JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en
deze een gelijkwaardige rol geven bij
gesprekken met hulpverleners.
Jeugd- en gezinsteam (JGT) maximaal inzetten
op preventie en zorgen dat benodigde
disciplines binnen het JGT team aanwezig zijn.
Begeleiding van jeugdigen en ouders bij
voorkeur laten uitvoeren door het Jeugd- en
Gezinsteam.
Inzetten op samenwerking JGT, sociaal
wijkteam, jeugd- en jongerenwerker en onze
budgetcoach om te komen tot integrale
aanpak.
Preventieve ondersteuning inrichten rondom
ingrijpende levensgebeurtenissen
(zwangerschap, scheiding, werkloosheid
ouders, gepest worden etc.).
Inzetten op versterken ondersteuning van
nieuwe ouders (tijdens zwangerschap en in het
eerste levensjaar).
Inzetten op het integraal werken volgens het
principe één gezin, één plan en zoveel mogelijk
één gezicht (regisseur).
Het gebruik van de verwijsindex risicojongeren
(VIR) bij professionals werkzaam met jeugdigen
uit Eemnes verbeteren.
Inzetten op versterken preventieve netwerken
en hiertoe o.a. een, op eemnesser niveau
afgestemd, aantal pleeggezinnen rekruteren.
Innovaties binnen preventie en jeugdhulp in de
gaten hebben en waar nodig toepassen.
Inzetten op het verbeteren en faciliteren van
de overgang 18-18+
In overleg met jongeren en jeugd- en
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voor de jongeren.

11.3.2
11.4

Zorgen voor goede, gezonde en
veilige onderwijsvoorzieningen.

11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4

11.5

Verzorgen van volwasseneducatie 11.5.1

11.6

Waarborgen veilige en
stimulerende omgeving van
kinderdagverblijven en
buitenschoolse opvang
Bevorderen van de doorgaande
leerlijn tussen Voor- en
vroegschoolse voorziening

11.7

11.6.1

11.7.1

11.7.2
11.7.3

jongerenwerker behoefte onderzoeken aan
nieuwe JOP’s. Bij gebleken behoefte eerst
overleg met omwonenden voordat JOP wordt
gerealiseerd.
Impuls krijgt een opknapbeurt en wordt
verduurzaamd.
Integraal huisvestingsplan uitvoeren, en zorgen
voor veilige verkeersbewegingen bij de scholen.
Voor kinderen met extra zorgvraag bemiddelen
wij om passend onderwijs in te zetten.
Stimuleren dat scholen kiezen voor een
“gezonde school aanpak”.
Met scholen in overleg gaan om mogelijkheid
voor aanleg schooltuinen te bespreken.
In beeld brengen op welke wijze we de
bekendheid van thema alfabetisering en het
aanbod volwasseneneducatie kunnen
vergroten.
Handhaven wettelijke eisen kinderopvang en
peuterspeelzalen

Organiseren van de Voor- en vroegschoolse
educatie waaronder afspraken met GGD en
voor- en vroegschool.
Uitvoering regeling voor ouders die geen recht
hebben op kinderopvangtoeslag.
Doorontwikkelen beleid Voor- en
Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking
met Laren en Blaricum.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
11.2.11 Onderzoek is gestart waar we kunnen aanhaken bij lopende campagnes G&V en Eemland.
Meedraaien in weer van de pleegzorg
11.2.12 Met JIM zijn we pionier om een zgn. JIMvriendelijke gemeente te zijn, waarbij getracht wordt om
laagdrempelige ondersteuning met behulp van het eigen netwerk te bieden, en (specialistische)
hulpverlening te voorkomen. De JIMaanpak dient verdere implementatie binnen de huidige
structuren, de eerste evaluaties wijzen op successen. Vanuit de Regio Amersfoort haken we aan op
pilots die transformatie versnellen en/of in gang zetten.
11.2.3

Het Jeugd- en Gezinsteam, de jongerenwerkers van Versa en een intern begeleider van een
basisschool in Eemnes, zijn in 2018/2019 getraind in de JIMaanpak (JIM staat voor Jouw Ingebrachte
Mentor). Waar in 2019 de focus lag op het leren kennen van de JIMaanpak en wat dit betekent voor
je eigen werk, zal in 2020 de focus liggen op samenwerken rondom casussen en het vergroten van
het JIMnetwerk door overige partners te betrekken. JIM zal borging krijgen in de werkprocessen van
het Jeugd- en Gezinsteam en als basis gaan dienen voor de ondersteuning van jongeren.
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11.3.1

Eind 2018, begin 2019 is er door de jongerenwerkers en de gemeente onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden en behoeften van jongeren om een Jongerenontmoetingsplek (JOP) te realiseren.
Door het creëren van een ontmoetingsplek, kunnen de jongeren elkaar opzoeken en kunnen de
jongerenwerkers contact opbouwen met de jongeren. Jongeren die daar behoefte aan hebben of
waarbij de jongerenwerkers signaleren dat extra aandacht nodig is, worden gezien en gesteund. Een
bijkomend effect is dat mogelijke overlast gevende situaties, voorkomen kunnen worden door dat de
jongerenwerkers, de jongeren en Boa’s met elkaar samenwerken. Met de bouw van het Huis van
Eemnes zal er in de buitenruimte ook het een en ander aangepast worden (o.a. skatepark,
basketbalcourt). Tevens wordt het jongerencentrum Impuls verbouwd. De JOP die nu bij Impuls
staat, zal door de bouw van het HvE en de aanpassingen in de buitenruimte, verplaatst moeten
worden. In de buitenruimte is er de mogelijkheid om de (nieuwe) JOP een nieuwe start te geven, met
nieuwe omgangsafspraken en nieuwe faciliteiten.Het ontwerp is aan inwoners en de raad
gepresenteerd en heeft geleid tot een definitief plan voor plaatsing van de JOP bij het HvE. Eén keer
per 3 maanden wordt de JOP bij het HvE geëvalueerd. Politie, jongerenwerk en handhaving dragen
ieder bij aan de evaluatie, die wordt uitgevoerd onder coördinatie van de gemeente. In deze
evaluatie wordt o.a. meegenomen: naleven van de regels, reactie van omwoners en de fysieke
uitstraling van de JOP (rondslingerend afval etc.). Op basis van de evaluatie kunnen bepaalde regels
aangescherpt worden voor de JOP, en zullen aanbevelingen gedaan worden voor de realisatie
vanmeerdere JOP’s. Bij gebleken behoefte van de jongeren, en samen met buurtbewoners, zullen
gebiedsgericht tussen 2020 en 2021 nog twee JOP’s gerealiseerd worden. Samenwerking met
omwonenden en gezamenlijk draagvlak zijn belangrijk bij de realisatie van de toekomstige JOP’s. Dit
zal onder coördinatie van de gemeente uitvoering krijgen.

11.3.2

Er wordt een voorstel voorbereid waarin de Raad een keuze wordt voorgelegd uit een aantal
omschreven alternatieven.

11.4.2

Het JGT heeft goed contact met alle Eemnesser basisscholen en de twee samenwerkingsverbanden.
De inzet van een onderwijszorgarrangement (combinatie van onderwijs en jeugdhulp) blijft een
gesprekspunt met het onderwijs omdat hierbij sprake is van maatwerk en verantwoordelijkheden zijn
verdeeld.
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12. Algemene dekkingsmiddelen
Visie:
Eemnes heeft een sluitende meerjarenbegroting. De OZB opbrengst wordt alleen gecorrigeerd met de inflatie,
zoals opgenomen in de meicirculaire (mix van loon- en prijsindex), geen extra verhoging van de OZB met
uitzondering van de areaaluitbreiding.
Doelstellingen

Activiteiten

AD.2

AD.2.1

Onderzoeken kostendekkendheid
hondenbelasting.

AD.3.1

Bouwleges naar een meer kostendekkend tarief
brengen.
Onderzoek doen naar financiële gevolgen van
verduurzamen bouwleges (groene leges).
Onderzoek doen naar lastenverdeling tussen
één- en meerpersoonshuishoudens.

AD.3
AD.4
AD.5

AD.6

AD.1

We hebben helder inzicht in de
kosten en baten van de
hondenbelasting en opbrengsten
worden afgestemd op de kosten.
De bouwleges zijn meer
kostendekkend.
Negatieve prikkels van bouwleges
weghalen bij verduurzaming.
Een goede lastenverdeling tussen
één- en
meerpersoonshuishoudens.
De BEL organisatie versterken op
kerntaken gemeente. Daar waar
het geen kerntaken betreft kijken
naar uitbesteden, samenwerking
of andere varianten.
Geen extra verhoging van de OZB,
met uitzondering van
areaaluitbreiding.

AD.4.1
AD.5.1

AD.6.1

In overleg met Laren en Blaricum treden t.a.v.
toekomstige ontwikkeling van de ambtelijke
organisatie.

AD.1.1

Bij de OZB sluiten we aan bij de inflatiecorrectie
volgens de meicirculaire.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
AD.3.1 Voor de begroting 2019 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid van de
bouwleges en is het tarief verhoogd naar 4,5% van de bouwsom; dit tarief is echter nog niet geheel
kostendekkend.Voor heffingsjaar 2019 is het niet mogelijk om het tarief voor de bouwleges naar een
nog meer kostendekkend tarief te brengen, daar de tarieven voor 2019 vastgesteld zijn.
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