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Aanwezig

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

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 9 FEBRUARI 2021
De besluitenlijst van 9 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Korte inhoud: Middels dit besluit wordt een ambtenaar aangewezen die bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Besluit -Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. aan to wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), de Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb): - de heer Sven Knol; - de heer Noah Hagen en - de heer Alex Dialo;
2. dit besluit treedt in werking op 16 februari 2021 en eindigt zodra er geen sprake meer is
van een dienstbetrekking.

02.02

Formatie gemeente Eemnes
Korte inhoud: In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd over de toekomst van de
BEL Combinatie, over de nieuwe directiestructuur, de (gewijzigde) positie van de
gemeentesecretaris en de noodzaak de BEL Combinatie to versterken. Om de
opdrachtgevende rol van de gemeente Eemnes t.o.v. de BEL Combinatie to versterken en
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om de ondersteuning van het college en de raad (griffier) to optimaliseren worden een aantal
wijzigingen in de formatie voorgesteld.
Besluit -Het college besluit aan de raad voor to stellen om:
1. In to stemmen met de uitbreiding van de formatie voor de staf Eemnes en de financiele
verwerking daarvan
2. De 9e begrotingswijziging 2021 vast to stellen

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Impuls Kansrijke Start
Korte inhoud: leder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een
optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor
een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een
belangrijke voorspeller to zijn van problemen — zowel fysiek als mentaal — op latere leeftijd.
Aan de BEL-gemeenten is vanuit het stimuleringsprogramma Kansrijke Start een impuls
toegekend om een lokale coalitie rondom de eerste 1000 dagen van kinderen to vormen of to
versterken.
Besluit —Het college besluit:
1. In to stemmen met het inzetten van de middelen voor het verder vormen en versterken van
een lokale coalitie Kansrijke Start en daarbij een samenwerking aan to gaan binnen de BELgemeenten;
2. Into stemmen met het voorstel om het budget van 2020 over to hevelen Haar 2021 en
2022;
3. Into stemmen met het voorstel dat het budget wordt verantwoord op kostenplaats
Jeugdgezondheidszorg/ incidentele subsidies en de kosten worden gedekt ten taste van de
Stelpost 92710002-438098 op Jeugdgezondheidszorg.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

05.01

Memo Raad Quick Win HOV fietstunnel
Het college is akkoord met de inhoud van het memo.

05.02

Beantwoording raadsvragen art. 40 reglement van orde fractie Dorpsbelang
Korte inhoud: Overeenkomstig artikel 40 van het 'Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad Eemnes' zijn door de fractie van Dorpsbelang
vragen gesteld. In dit voorstel wordt het college gevraagd in to stemmen met de
beantwoording zoals in de raadsinformatiebrief opgesteld.
Besluit -Het college besluit into stemmen me de beantwoording en stuurt deze door aan de
raad.

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN
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Vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 23
februari 2021.
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