BESLUITENLIJST
Gemeente Eemnes - college van B&W

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris wnd.

dinsdag 20 april 2021
Eemnes
10:00 uur
15.00 uur
De heer R. van Benthem
De heer B. Epema

Aanwezig
Afwezig

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

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 13 april 2021
Korte inhoud: De besluitenlijst van 13 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besluit - De besluitenlijst van 13 april 2021 wordt gewijzigd vastgesteld mbt 04.05
Organisatie, werkwijze en kansen JGT Eemnes.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Jaarstukken 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Jaarstukken 2020 BEL Combinatie
Besluit – Het college besluit:
1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet tweede lid, artikel 55 van de Gemeentewet
lid 1 en artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding aan het
college en de raad op te leggen ten aanzien van de bijlage Managementletter BEL
Combinatie 2020;
2. de geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiële en economische
belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door openbaarmaking, zulks
te bepalen door het college;
3. de gemeenteraad voor te stellen om conform artikel 25, lid 3, Gemeentewet, de (voorlopig)
opgelegde geheimhouding op de bijlage “Managementletter BEL Combinatie 2020” te
bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering;
4. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de BEL Combinatie;
kennis te nemen van het positieve resultaat van deze jaarrekening 2020 à € 319.859;
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5. kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 en managementletter 2020;
6. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2020;
7. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 en
managementletter 2020;
8. de gemeenteraad voor te stellen bijgaande zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken
2020’ van de GR BEL Combinatie.
02.02

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen BEL Combinatie 2021.
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid de verplichting om bij de
uitvoering van taken gebruik te maken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA), thans Basisregistratie personen (BRP). Uit
oogpunt van privacy, beveiliging en beheer en toezicht is het noodzakelijk een aantal taken
te benoemen en vast te leggen in een regeling waarin de hoofdlijnen van het beheer van en
toezicht op de GV is geregeld. Hiervoor is deze beheerregeling opgesteld
Besluit – Het college besluit vast te stellen:
1. Regeling beheer en toezicht BasisRegistratie Personen BEL Combinatie 2021
2. Aanwijzing van beheerfunctionarissen door informatiebeheerder BRP Kennis te hebben
genomen van Rapportage Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten 2020.

02.03

Vrijstelling van huur Studio Dansu door COVID
Korte inhoud: Verzoek kwijtschelding over huur 2020 en 2021
Besluit – Het college besluit:
1. Over 5,5 maand van de huurperiode over 2020 50% van de huur kwijt te schelden welke
huurster verschuldigd is aan de gemeente Eemnes
2. De huurkorting ad € 12.516,90 te verantwoorden op kostenplaats 42030000 en
kostensoort 438062 Corona
3. de huur over het jaar 2021 op te schorten tot dat er meer duidelijkheid is over de verplichte
sluiting van de Dansschool vanuit het Rijk is.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

Subsidies onafhankelijke stichting BEL Art Kunst Commissie
Korte inhoud: De BEL Art kunstcommissie heeft een verzoek gedaan bij de
portefeuillehouders kunst en cultuur van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren om
financieel ondersteund te worden bij de kosten van oprichting van een stichting en bij de
kosten van het organiseren van de exposities op het BELkantoor.
Besluit – Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met verlening van een eenmalige subsidie voor 2021 ad € 310,- voor de
kosten van oprichting van een Stichting ten behoeve van de Bel Art Kunstcommissie;
2. Akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie voor 2021 ad € 350,- aan de op te
richten Stichting Bel Art Kunstcommissie voor het organiseren van 6 exposities op het
BELkantoor;
3. De kosten € 310 +€ 350 ten laste te brengen van kostenplaats Kunst en
Cultuur/incidentele subsidies;
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4. Akkoord te gaan met verlening van een meerjarige subsidie van € 500, --. vanaf 2022 en
verder voor:
- Het organiseren van 6 exposities per jaar op het BELkantoor;
- Het onderhouden van de website die ondersteuning biedt aan de exposities;
5. De meerjarige subsidie m.i.v. 2022 als aparte begrotingspost in de begroting op te nemen.
04.02

Voortgang ontwikkelingen BSA Jeugdhulp (Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp)
Korte inhoud: BSA Jeugdhulp
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de regionale raadsinformatiebrief Voortgang
ontwikkelingen BSA Jeugdhulp;
2. De regionale raadsinformatiebrief Voortgang ontwikkelingen BSA Jeugdhulp ter informatie
naar de raad te sturen.

04.03

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de buitenbehandelingstelling van aan
aanvraag om bijstand. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 23 februari 2021
advies uitgebracht om het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten. Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over te nemen.
Besluit – Het college besluit:
1. het bezwaarschrift tegen de buitenbehandelingstelling van een aanvraag om bijstand
ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

04.04

Meten van luchtkwaliteit (stikstofdioxide)
Korte inhoud: Sinds maart (Blaricum en Eemnes) en april (Laren) 2020 meten we de
hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht op 10 locaties in de BEL-gemeenten via Palmes
diffusiebuisjes. Over de meetresultaten van 2020 is door de GGD Amsterdam gerapporteerd.
Besluit – Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande RIB, met daarin de meetresultaten van 2020 van de Palmes
diffusiebuisjes en het vervolg van het project Hollandse Luchten van de provincie NoordHolland
2. Deze RIB ter kennis aan de raad aan te bieden

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van Eemnes d.d. 4 mei
2021.

Voorzitter,

Secretaris

R. van Benthem

A. Griekspoor-Verdurmen
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