BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W
Vergadering
Locatie
Duur:
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 8 december 2020
Eemnes
10:00 uur – 15.00u
De heer R. van Benthem
Mevrouw A. Griekspoor

Aanwezig

R. van Benthem, Th. Reijn, W.A. de Boer-Leijsma,
A. Griekspoor-Verdurmen

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 1 december 2020
De besluitenlijst van het College van Eemnes van 1 december wordt ongewijzigd
goedgekeurd.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Vergoedingen vrijwilligers stembureau verkiezingen 2021
Korte inhoud: Vastgestelde vergoedingen voor vrijwilligers op het stembureau bij de
verkiezingen
Het College besluit:
1. De vergoeding van een teller te verhogen van € 42,00 naar € 75,00 bruto;
2. De vergoeding voor “Halve dag + tellen” als categorie te laten vervallen;
3. Eénmalig een aangepaste vergoedingen vast te stellen voor de extra verkiezingsdag, te
weten maandag en dinsdag vóór de officiële verkiezingsdag;
4. Een voorzitter die een hele dag aanwezig is (6.45 uur tot +00.00 uur), krijgt volledige
vergoeding en kan als medewerker van de BEL daarnaast ook zijn reguliere werkuren blijven
schrijven, mist de verkiezingsddag op een werkdag valt;
5. De verwachtte meerkosten, € 3.829,00, voor extra stembureauleden en tellers ivm Coronamaatregelen in de jaarrekening 2021 te verantwoorden.

02.02

Kadernota VRU 2022
Het College besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2022 VRU zoals weergegeven in
bijgevoegde brief.
2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht.
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02.03

Vaststellen definitieve onderhoudssom Huis van Eemnes.
Korte inhoud: Handboek onderhoud Huis van Eemnes met de bijbehorende bijlagen
vaststellen.
Het College besluit:
1. Het Handboek onderhoud Huis van Eemnes met de bijbehorende bijlagen vaststellen.
2. De definitieve onderhoudssom conform de basisovereenkomst met de aannemer van het
Huis van Eemnes d.d. 20 december 2017 overeenkomstig artikel 2.1.5 vast te stellen op het
bedrag van € 106.397,00 (zegge:honderdzesduizenddriehonderdzevenennegentig euro)
exclusief btw.
3. Geheimhouding op te leggen op Bijlage 2 Kanttekeningen bij collegevoorstel.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Vaststelling uitwerkingsplan 10, deelgebied 4.3, Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud:
Voorstel tot vaststelling van het uitwerkingsplan 10, deelgebied 4.3 voor de bouw van
woningen in de woonwijk Zuidpolder
Het College besluit:
- het uitwerkingsplan 10 deelgebied 4.3, Zuidpolder vast te stellen en voor 6 weken ter inzage
te leggen.
- in te stemmen met de reactie op aanbevelingen van de Commissie Ruimte van 13 januari
2020 en deze ter informatie aan de raad aan te bieden.

03.02

Zelfbeheer van openbaar groen
Het college besluit kennis te nemen van de doelen, uitgangspunten en spelregels die zijn
opgesteld om zelfbeheer vorm te geven.

03.03

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 BEL Combinatie voor te bereiden op de komst van deze
wet.
Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van meer informatie.

03.04

Upgraden Bramenberg fase 1
Korte inhoud: Aanvraag krediet uitbreiding aantal parkeervakken Bramenberg
Het College besluit de raad voor te stellen het investeringsbudget van € 400.000,- uit de
investeringsplanning van de begroting 2021 beschikbaar te laten stellen om de voorbereiding
en uitvoering van de parkeer-uitbreiding mogelijk te maken.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Begrotingswijziging GGDrU 2020-1
Korte inhoud: De GGDrU legt de begrotingswijzigingen 2020 aan de gemeente voor. Hiervoor
is de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De raad wordt geïnformeerd over de
begrotingswijziging en wordt geadviseerd hierover geen zienswijze in te dienen.
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Besluit - Het College besluit in te stemmen met een raadsinformatiebrief, waarin de raad
wordt geïnformeerd over de begrotingswijziging GGDrU 2020-1 en wordt geadviseerd geen
zienswijze in te dienen.

04.02

Inkoop Ondersteuning en zorg Sociaal Domein regio Amersfoort 2021
Het college besluit:
1. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd in 2021 vast te stellen op
3,4 % en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in
tabel 1.
2. De grondslag integratie-uitkering 2018 Jeugd (septembercirculaire 2018) (50%) in de
eerder gemaakte afspraken omtrent de regionale risicodeling te vervangen door de grondslag
aandeel jeugdigen per gemeente (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) (50%).
3. In de 2e helft van 2021 een update uit te voeren van de regionale vereveningsafspraken
om te bekijken of er nieuwe informatie of feiten beschikbaar zijn die het opportuun maken om
de technische grondslag van de verevening aan te passen vanaf 2022.
4. De raadsinformatiebrief Inkoop Ondersteuning en zorg Sociaal Domein regio Amersfoort
2021 ter kennisname te verstrekken aan de raad.

04.03

Allonge SV Eemnes
Korte inhoud: I.v.m. het overdragen van de kosten voor elektra aan SV Eemnes wordt
bijgevoegde allonge ter vaststelling voorgelegd.
Het College besluit:
1. Per 1 januari alle kosten voor elektra over te dragen aan de gebruiker SV Eemnes.
2. Hiertoe bijgevoegde allonge te ondertekenen.

04.04

Beheer- en huurovereenkomsten Clusterschool Eemnes
Korte inhoud: Op 1 september 2018 is de clusterschool in Eemnes in zijn huidige vorm in
gebruik genomen. Ondanks dat facturatie van de destijds overeengekomen huren reeds
loopt, is het met een drietal externe gebruikers tot op heden nog niet tot ondertekening van
de huurovereenkomst gekomen. Met het gereedkomen van het beheerplan is dit het moment
om zowel de huurovereenkomsten als het beheerplan vast te stellen en vervolgens te
ondertekenen.
Het college besluit.
1. het beheerplan clusterschool Eemnes aan te gaan met de scholen.
2. de samenwerkingsovereenkomst clusterschool Eemnes aan te gaan met de scholen.
3. de huurovereenkomsten en vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de gebruikers van
de clusterschool.
4. De jaarhuur ad. € 72.685,00 bij aanvang te verantwoorden op kostenplaats 42420022 /
536000.

05

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van Eemnes d.d.
dinsdag 15 december 2020.

Voorzitter,
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De heer R. van Benthem
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