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01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 29 juni 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst BW Eemnes 29 juni 2021

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Verkeerstellingen Laarderweg-west en omgeving.
Korte inhoud: Het uitvoeren van de verkeerstellingen op de Laarderweg op 6 juli 2021 t.b.v.
verbetermaatregelen in het kader van Tour de Force en het voorleggen van een
raadsinformatiebrief hierover.
Besluit Het college besluit de raadsinformatiebrief 'Verkeerstellingen Laarderweg-west en
omgeving' ter kennisgeving voorleggen aan de gemeenteraad.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Bijdrage servicekosten Bibliotheek aan Huis van Eemnes
Korte inhoud: Bibliotheek maakt inmiddels 1,5 jaar gebruik van het Huis van Eemnes. De
bibliotheek heeft hier huisvesting gevonden en heeft inmiddels een huurcontract afgesloten
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met de Bibliotheek. Men heeft besloten het huurcontract of to sluiten na de toezegging van
de gemeente om het bedrag voor servicekosten aan to vullen met een bedrag van € 5.250,-.
De bibliotheek moet voor servicekosten (waaronder schoonmaakkosten en ICT )€ 11.000,per jaar bijdragen. De bibliotheek moet tegelijkertijd dealen met een bezuiniging van €
15.000,-. Daardoor komt men € 5.250,- tekort om de bijdrage voor servicekosten to betalen.
Wij hebben dit bedrag als begrotingsbedrag structureel opgenomen voor 2022 en volgende
jaren.
Besluit —Het college besluit eerst nadere informatie in to winnen alvorens een besluit to
nemen.

04.02

Oprichten Jeugdraad Eemnes
Korte inhoud: De gemeente Eemnes vindt het belangrijk dat jongeren meehelpen besluiten to
nemen over zaken die voor hen bedoeld zijn. Daarom wordt voorgesteld om een jeugdraad
op to richten. De leden komen tenminste twee keer per jaar bij elkaar om to praten en actief
to adviseren over verschillende (politieke) onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en
jongeren in Eemnes.
Besluit —Het college staat positief tegen deze ontwikkeling en verzoekt de organisatie de
ingezette lijn Hader uit to werken en het college een voorstel voor to leggen.

04.03

Bestuursrapportage sociaal domein 2020
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de ontwikkelingen in het gebruik van
voorzieningen en de financiele consequenties. De rapportage gaat over de dienstverlening in
het sociaal domein in 2020 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.
Besluit —Het college besluit de bestuursrapportage sociaal domein 2020 ter kennisname to
verstrekken aan de raad.

04.04

Regiovisie `Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp'
Korte inhoud: In deze regiovisie leggen gemeenten met elkaar vast hoe we in onze regio
samenwerken aan een sterke en betaalbare specialistische jeugdhulp. Met deze regiovisie
voldoen we aan de richtlijnen van de VNG (via de Norm voor het opdrachtgeverschap) en
inhoudelijk aan het wetsvoorstel `verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen'.
Besluit —Het college besluit de regiovisie `Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp'
ter vaststelling door to sturen aan de raad.

04.05

Raadsinformatiebrief stand van zaken toekomstscenario Tomingroep
Korte inhoud: Het Algemeen bestuur van Tomingroep heeft medio 2020 de opdracht
gegeven tot het ontwikkelen van een toekomstscenario voor Tomingroep. In de bijgaande
raadsinformatiebrief wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot dit
project.
Besluit —Het college besluit de bijgaande raadsinformatiebrief over de stand van zaken met
betrekking tot de doorontwikkeling van Tomingroep, ter kennisname aan de gemeenteraad
aan to bieden.

04.06

Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische
indicatie
Korte inhoud: Sociaal medische indicatie (SMI) is een vangnetregeling die gemeenten de
mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel to ondersteunen in de kosten van
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kinderopvang als ze door medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag. Zowel bij inwoners als bij consulenten is onduidelijkheid is over de
mogelijkheden van een SMI. Er is behoefte aan nadere regels.
Besluit -Het college besluit:
1 kennis to nemen van het bijgevoegde advies van de adviesraad sociaal Domein over de
voorgestelde nadere regels tegemoetkoming SMI-kinderopvang 2021 en in to stemmen met
bijgevoegde reactie aan de adviesraad.
2 Op grond van artikel 2.14 van de verordening sociaal domein de bijgevoegde nadere regels
vast to stellen voor tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal
medische indicatie.
3 Deze "Nadere regels tegemoetkoming SMI-kinderopvang 2021" to publiceren in het
gemeenteblad (dat verschijnt op www.officielebekendmakingen.nl) en in werking to laten
treden 8 dagen na bekendmaking ervan.

04.07

Marco Radstake toelichting Voorstel batterij Gemeente Eemnes
Het college verzoekt de organisatie een voorstel voor to bereiden.

04.08

Samenwerkingsovereenkomst bibliotheek Gooi en meer 2021 -2024
Korte inhoud: De samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 is verlopen en moet opnieuw
worden vastgesteld.
Besluit -Het college besluit:
1. In to stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 tussen de gemeenten
Eemnes, Gooise meren, Wijdemeren en de bibliotheek Gooi en meer.
2. De ondertekening van deze overeenkomst door de burgemeester aan wethouder W.A. de
Boer-Leijsma over to dragen en haar to machtigen.

04.10

Beeindiging RTC-regeling en vergoeding kosten uit bijzondere bijstand perl januari
2022 voor personen
Korte inhoud: Om to komen tot een beheersing van de zorgvraag en kosten, heeft de
gemeente Eemnes in 2020 lokale besparingsmaatregelen ingezet. Een van deze lokale
maatregelen is de beeindiging van de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en
gehandicapten (RTC-regeling) en in de bijzondere bijstand een aantal vergoedingen van
bijzondere kosten op to nemen.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met bijgaand raadsvoorstel `Beeindiging RTCregeling en vergoeding kosten uit bijzondere bijstand per 1 januari 2022 voor personen met
een chronische ziekte en/of handicap'.

04.11

EMS Verruiming inkomensgrens minimaregelingen
Korte inhoud: Verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% Haar 120% van de
geldende bijstandsnorm, zodat de doelgroep werkenden met een bescheiden inkomen wordt
bereikt met aanvullende regelingen van de gemeente.
Besluit -Het college besluit in to stemmen met bijgaand raadsvoorstel `Verruiming van de
huidige inkomensgrens van 110% Haar 120% van de geldende bijstandsnorm' en deze in to
laten gaan per 1 januari 2022.
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06

VRAGEN VANUIT DE RAAD

07

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes -college van B&W d.d. dinsdag 27 juli 2021.

Voorzitter,

Besluitenlijst dinsdag 6 juli 2021

Secretaris
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