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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 15 februari 2022

01.01

Goedkeuring besluitenlijst 15 februari 2022
De collegebesluitenlijst van 15 februari wordt ongewijzigd goedgekeurd.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

toestemming verlenen voor verstrekken van gegevens uit de BRP voor de
verkiezingen
Korte inhoud: om aandacht to kunnen schenken aan Jong kiesgerechtigden die vanwege
leeftijd voor het eerst mogen stemmen en om aan dacht to kunnen schenken aan jongeren
t/m 25 jaar om hun to wijzen op hun stemrecht, to enthousiasmeren om to gaan stemmen,
zijn gegevens uit de Basis Registratie personen noodzakelijk.
Besluit -Het college besluit om gegevens uit de Basis Registratie Personen beschikbaar to
stellen om: aan kiezers die vanwege hun leeftijd voor de eerste keer mogen gaan stemmen,
voorafgaand aan een verkiezing, een door de burgemeester ondertekende brief of kaart to
sturen. aan kiezers tot en met 25 jaar, niet zijnde die voor het eerst mogen gaan stemmen
een brief of kaart to sturen zodat ze gestimuleerd worden om to gaan stemmen.
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03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Rapportage kwaliteitsslag Goyergracht
Korte inhoud: In 2018 is gestart met een kwaliteitsslag op de Goyergracht om verdere
aantasting van de agrarische functie van het gebied to voorkomen en voor de toekomst veilig
to stellen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden,
resultaten en vervolg.
Besluit -Het college besluit:
1. kennis to nemen van de rapportage Kwaliteitsslag Goyergracht, en
2. stuurt de rapportage Kwaliteitsslag Goyergracht ter kennisneming aan de raad.

03.02

Beantwoording Raadsvragen CDA over het telprogramma
Korte inhoud: Op 10 februari 2022 heeft de fractie van het CDA Schriftelijke raadsvragen (ex
art. 40 Reglement van orde van de raad) gesteld aan het college met betrekking tot
Verkeerstellingen. Dit voorstel bevat het ambtelijk antwoordvoorstel van het college richting
de raad. De reactie is als los stuk toegevoegd in de bijlage.
Besluit —Het college besluit akkoord to gaan met de beantwoording van de raadsvragen.
Bijgevoegde Memo Beantwoording Schriftelijke vragen to versturen aan de raadsleden.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Intentieverklaring ondersteuningsplannen passend onderwijs Unita en Qinas
Korte inhoud: In hun proces Haar de nieuwe ondersteuningsplannen (2023-2027) hebben de
samenwerkingsverbanden Unita en Qinas de gemeenten in de regio gevraagd een
intentieverklaring to ondertekenen. Deze intentieverklaring is een procesafspraak om de
termijnen en de inhoud van de plannen van de samenwerkingsverbanden en de gemeenten
zoveel mogelijk op elkaar of to stemmen.
Besluit -Het college besluit into stemmen met de routekaart, de addenda en de
intentieverklaring ondersteuningsplannen passend onderwijs. De burgemeester besluit: De
wethouder W.A. de Boer-Leijsma to machtigen om de intentieverklaring namens hem to
ondertekenen.

04.02

Stand van zaken gecombineerde opgaven asielopvang en huisvesting statushouders
Korte inhoud: Informeren van de raad d.m.v. een informatienota over het gezamenlijk bod
van de Provinciale regietafel Utrecht aan het Rijk
Besluit -Het college besluit de informatiebrief 'Gezamenlijk bod PRT Utrecht richting Rijk
inzake opgaven asielopvang en huisvesting statushouders' to delen met de raad.

04.03

Datalek SVMN
Korte inhoud: Bij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) is in juli 2021 een datalek
geconstateerd. Bij het datalek ging het niet om clientgegevens maar om interne
nieuwsberichten, namen en telefoonnummers van medewerkers. SVMN heeft inmiddels
acties ondernomen om de informatieveiligheid van de organisatie to verbeteren. Aanvullend
laten samenwerkende gemeenten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om to kijken of de
acties die SVMN treft voldoende zijn of dat er meer nodig is.
Besluit —Het college besluit om de RIB Datalek SVMN niet een de raad to versturen, omdat
er vanuit de Regio een brief aan de raad wordt aangeboden.
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04.04

EMS Informatiebrief transformatie Sociaal domein
Korte inhoud: Deze brief geeft informatie over de stand van zaken van de transformatie in het
sociaal domein. De stand van zaken van besparingsmaatregelen en diverse onderzoeken
wordt geschetst. Tot slot wordt beschreven op Welke zaken en trajecten wordt ingezet in
2022.
Besluit - De informatiebrief over de transformatie in het sociaal domein to versturen aan de
gemeenteraad.

04.05

Wachtlijst Jeugd en Gezinsteam Eemnes
Korte inhoud: Voortgang van de wachttijden en getroffen maatregelen en ontwikkelingen bij
het Jeugd en Gezinsteam (JGT) Eemnes.
Besluit —Het college besluit de raad to informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief
over de wachtlijst en ontwikkelingen bij het JGT.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 1 maart 2022.
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