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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 12 april 2022

01.01

Vaststellen besluitenlijst 12 april 2022
De besluitenlijst van 12 april worden ongewijzigd vastgesteld.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Overheveling budgetten 2021 Haar 2022 gemeente Eemnes.
Korte inhoud: De raad heeft in 2021 budgetten ter beschikking gesteld voor bepaalde
doeleinden. Niet alle doelen zijn (geheel) gerealiseerd. Om deze in 2022 to realiseren, zijn de
bijbehorende budgetten overgeheveld Haar 2022.
Besluit -Het college besluit om de raad voor to stellen: Akkoord to gaan met de
overhevelingsverzoeken 1 tot en met 6 (totaal € 3.886.400) van 2021 Haar 2022; De
overhevelingsverzoeken als volgt to dekken: a.Algemene reserve € 231.265 b.Reserve
Klimaatbeleid € 75.326 c.Bijdragen derden € 3.579.809 De 5e begrotingswijziging 2022 vast
to stellen.
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02.02

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2021
Korte inhoud: In overleg met de budgethouders zijn de investeringsprojecten
geinventariseerd die afgesloten kunnen worden. Deze liggen ter goedkeuring voor.
Besluit -Het college besluit akkoord to gaan met de voorgestelde of to sluiten
investeringsprojecten en dit administratief to laten verwerken.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUtLLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidieaanvraag KPJ — Feestweek Eemnestival 2022
Korte inhoud: Subsidieaanvraag van KPJ Eemnes voor het organiseren van de Feestweek
`Eemnestival' van dinsdag 24 t/m zondag 29 mei 2022 in Eemnes.
Besluit —Het college besluit een eenmalige subsidie van € 7.000,- to verlenen aan KPJ
Eemnes voor de Feestweek `Eemnestival' van 24 Um 29 mei 2022. De kosten als volgt to
dekken: een bedrag van € 4.500 uit het budget Kunst & Cultuur-incidentele bijdragen
92530000-443800 en een bedrag van € 2.500,- uit het budget Algemene Vovrzieningen
Wmo - incidentele subsidies 92610001-442000,

04.02

Nationaal Programme Onderwijs
Korte inhoud: Het Nationaal Programme Onderwijs (NPO) is een herstelplan voor het
onderwijs om opgelopen achterstanden in de coronaperiode op to vangen en in to 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. De middelen mogen worden ingezet tot en met het schooljaar 20242025. Op dit moment is nog niet helder wanneer de maatregelen precies worden ingezet. Na
goedkeuring van de voorgestelde verdeling door het college van B&W zullen de interventies
Hader worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waarvan ook een concrete planning
onderdeel is.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met het voorstel voor de verdeling van de
middelen ad € 88.349,- die de gemeente Eemnes ontvangt in het kader van het Nationaal
Programme Onderwijs (NPO). De financiele gevolgen via een begrotingswijziging to
verwerken. In de kadernota 2023 voor gratis huiswerkbegeleiding een extra bedrag van
€50.000,- op to nemen. De raadsinformatiebrief over de verdeling van de middelen NPO vast
to stellen en aan de read to verzenden.

04.03

Eenmalige compensatie energiekosten aan minima
Korte inhoud: Op 15 maart 2022 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede
Kamer om een eenmalige compensatie van energiekosten aan minima mogelijk to maken.
Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen hiermee
circa € 800,- via de gemeente om hen to helpen bij het betalen van de energierekening. Voor
de uitvoering van de eenmalige compensatie van het Rijk van energiekosten aan minima zijn
kaders en beleidsregels nodig.
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Besluit —Het college besluit voor de uitvoering van de eenmalige compensatie van het Rijk
van energiekosten aan minima, de in dit voorstel opgenomen kaders en de bijgaande
beleidsregels vast to stellen.

04.04

Eemnes - Vergoeding corona meerkosten
Korte inhoud: Aanbieders in het sociaal domein voelen de financiele gevolgen van de
coronacrisis. In 2020 was hiervoor een meerkosten-regeling afgesproken met de Regio Gooi
en Vechtstreek, zodat de zorg geleverd kon blijven worden. Voor 2021 was dit nog niet
vastgelegd en dit voorstel zorgt daarvoor.
Besluit —Het college besluit meerkosten to vergoeden bij regionaal gecontracteerde
aanbieders als gevolg van de coronacrisis gedurende de looptijd van de landelijke
meerkostenregeling op basis van de landelijke richtlijn. Opdracht to geven aan de manager
inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om binnen de kaders van beslispunt 1
uitvoering to geven aan de vergoeding meerkosten sociaal domein en over de voortgang to
rapporteren richting het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

04.05

Conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep stelt jaarlijks een conceptbegroting op.
Deze wordt door het Algemeen Bestuur van Tomingroep vastgesteld. Over de
conceptbegroting kan de gemeenteraad een zienswijze indienen om zo aandachtspunten
mee to geven aan het bestuur van de verbonden partij. In dit voorstel wordt ingegaan op de
belangrijkste bevindingen ten aanzien van de conceptbegroting en meer in algemene zin op
actualiteiten rondom het Werkvoorzieningschap Tomingroep die een effect (kunnen) hebben
op de voorliggende conceptbegroting en het meerjarenperspectief van het
Werkvoorzieningschap Tomingroep. Gelijktijdig wordt de conceptjaarrekening ter kennisname
aangeboden. Over de conceptjaarstukken kan geen zienswijze worden ingediend.
Besluit —Het college besluit in to stemmen met het raadsvoorstel inzake de
conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. maandag 25 april 2022.
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