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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 24 augustus 2021

01.01

Goedkeuring besluitenlijst Eemnes d.d. 24 augustus 2021
Besluit - De besluitenlijst van het college van Eemnes dd 24 augustus 2021 wordt
ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Bezoek CdK Hans Oosters
Korte inhoud: Op 7 oktober brengt CdK Hans Oosters een werkbezoek aan Eemnes.
Besluit -

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA
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04.01

Samenwerkingsovereenkomst inzameling AEEA
Korte inhoud: Stg. Open heeft de gemeente Eemnes een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst inzameling AEEA (afgedankte elektrische en elektronische
apparaten) toegestuurd met het verzoek deze to ondertekenen
Besluit —Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst inzameling AEEA waarin
geregeld is wat de voorwaarden van inzameling elektrische en elektronische apparaten zijn
to ondertekenen

04.02

Memo Stijging kosten recyclingstation Baarn
Korte inhoud: Voor de begroting 2022 is een structurele ophoging van €61.000,- benodigd
ten behoeve van het medegebruik van het recyclingstation (RS) Baarn. In het memo worden
deze kosten toegelicht.
Besluit —Het college besluit kennis to nemen van bijgaand memo met een daarin
opgenomen een toelichting op de stijgende kosten van de bijdrage voor het medegebruik van
het recyclingstation Baarn.

04.03

Akkoordverklaring deelname aanbestedingsprocedure textiel
Korte inhoud: De kleding en textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieen ter
wereld. Om dit to verminderen en een circulaire keten to bewerkstelligen, heeft de AVU voor
de AVU-gemeenten een uitgangspuntennotitie opgesteld en de keuze van de gemeente om
hun textiel to bundelen en door de AVU to laten aanbesteden. Gemeente Eemnes heeft Haar
alle tevredenheid een contract met Kringloopcentrum Eemnes.
Besluit —Het college besluit kennis to nemen van de inhoud van de uitgangsnotitie
aanbesteding textiel Akkoordverklaring deelname aanbestedingsprocedure textiel met 'nee'
to ondertekenen door de burgemeester.

04.04

Vaststellen Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 en wijziging Verordening
sociaal domein 2018;
Korte inhoud: Het huidige "beleidsplan Schuldhulpverlening" is verouderd en in 2019
verlopen. Per 1 januari 2021 is de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in
werking getreden. Gemeenten hebben per 2021 de mogelijkheid gekregen om gegevens van
burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit to wisselen met
woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen
gemeenten inwoners met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening
aanbieden. Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede
schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de
schuldenproblematiek terug to dringen. Daarnaast worden gemeenten verplicht om een bij
verordening to bepalen termijn op to nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek
over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.
Ter orientatie ligt voor u het "beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 -2022", opgesteld door
de gemeente Huizen, en de "gewijzigde Verordening sociaal domein 2018", waarin artikelen
2.1A en 2.1B worden toegevoegd met betrekking tot een beslistermijn voor
schuldhulpverlening. Een ambtelijke informatienota van de BEL Combinatie is als bijlagen
bijgevoegd.
Besluit —Het college besluit het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2022 vast to stellen.
De wijziging van "de Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018 (tweede wijziging)"
vast to stellen. De kosten ten taste to brengen van de kostenplaats schuldhulpverlening,
kostensoort SoZa HBEL. Into stemmen met het raadsvoorstel en daarbij behorende bijlagen.
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04.05

Subsidieaanvraag KPJ - Ouderenlunch Zomerfeest 2021
Korte inhoud: Subsidieaanvraag van KPJ voor het organiseren van een ouderenlunch op
zaterdag 11 september tijdens het Zomerfeest 2021 in Eemnes. De lunch vindt plaats in de
feesttent op het evenemententerrein en wordt gratis aangeboden aan Eemnesser bezoekers
van 55+.
Besluit —Het college besluit een eenmalige subsidie to verlenen aan KPJ Eemnes voor een
ouderenlunch tijdens het Zomerfeest 2021. de subsidie direct vast to stellen op € 1.500,- de
kosten to dekken uit het budget Algemene Voorzieningen Wmo - incidentele subsidies
92610001-442000.

04.06

Subsidieaanvraag Kort- en Kleinkunst Festival Eemnes 2021
Korte inhoud: Subsidieaanvraag Stichting Feestcomite Eemnes voor het organiseren van het
Kort- en Kleinkunst Festival Eemnes op 8 september 2021.
Besluit —Het college besluit voor 2021 aan Stichting Feestcomite Eemnes een eenmalige
subsidie to verlenen en deze bij het verlenen direct vast to stellen op € 3.000,-. Een
garantiesubsidie to verstrekken ter hoogte van reeds gemaakte, niet terug to vorderen of in
de toekomst to verrekenen kosten, ingeval het Festival onverhoopt geen doorgang kan
vinden, door onverwachte omstandigheden zoals plotselinge aanscherping van Rijks
coronamaatregelen. op grond van de hardheidsclausule (art. 21) van de Algemene
subsidieverordening artikel 6.2 over indieningstermijnen niet toe to passen. de kosten to
dekken uit het budget Kunst en Cultuur/incidentele bijdragen: 92530000-443800.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes -college van B&W d.d. dinsdag 7 september 2021.
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