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EEMNES

BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes -college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 5 april 2022
Eemnes
10:00 uur
De heer R. van Benthem
Mevrouw M.B.E. van den Berg

Aanwezig

R. van Benthem (Burgemeester), Th. Reijn (Wethouder), W.A. de BoerLeijsma (Wethouder), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris)
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GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 29 maart 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst B&W Eemnes 29 maart 2022
De collegebesluitenlijst van 29 maart wordt ongewijzigd vastgesteld

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Toezicht bij aanleg glasvezel
Korte inhoud: In dit voorstel wordt instemming gevraagd voor de inzet van een
toezichthouder, projectleider en externe adviseurs bij de aanleg van glasvezel in Eemnes.
Besluit —Het college besluit:
- Into stemmen met het inhuren van een toezichthouder, projectleider en externe
adviseurs voor de aanleg van glasvezel in Eemnes.
- De raad to verzoeken om het budget voor de toezichthouder, projectleider en externe
adviseurs ad €64.880 in 2022 beschikbaar to stellen.
- De raming voor de incidentele baten, in verband met de aanleg van glasvezel, voor 2022
vast to stellen op € 140.163
- De raad to informeren door middel van een raadsinformatiebrief.
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04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Jaarverslag Wmo toezicht 2021
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt
dat het college voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en
Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
Laren, Weesp (tot 1-1-2022) en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. De
toezichthouder stelt jaarlijks een jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor
het komend jaar.
Besluit —Het college besluit:
1. Kennis to nemen van bijgevoegd jaarverslag Wmo toezicht 2021 met begeleidende brief.
2. De gemeenteraad over het jaarverslag to informeren via de bijgevoegde
raadsinformatiebrief met een link Haar het jaarverslag.
3. Kennis to nemen van de wijze waarop we als uitvoeringsorganisatie invulling geven aan de
aanbevelingen voor gemeenten
4. Aan Contractbeheer Regio Gooi & Vechtstreek to verzoeken om de website Kieszo to
updaten en richting inwoners to communiceren over Kieszo.

04.02

Nationaal Programma Onderwijs
Korte inhoud: Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een herstelplan voor het
onderwijs om opgelopen achterstanden in de coronaperiode op to vangen en into lopen. De
gemeente Eemnes krijgt uit het NPO budget over de periode van 1 augustus 2021 tot en met
31 juli 2023. In afstemming met de verschillende betrokken partijen (schoolbesturen,
schooldirecties, bibliotheek, RBL, sportief & gezond BEL, Meer Muziek in de Klas, Versa
Welzijn) is beoordeeld hoe de gemeentelijke middelen het beste kunnen worden ingezet. Het
doel is om goed aan to sluiten bij de lokale behoeften ten aanzien van het NPO en passende
interventies in to zetten.
Besluit —Het college besluit eerst nadere informatie in to winnen alvorens een besluit to
nemen.

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 12 april 2022.
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