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Afwezig

01

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D.: 8 februari 2022

01.01

Goedkeuring besluitenlijst 8 februari 2022
De collegebesluitenlijst van 8 februari wordt ongewijzigd goedgekeurd.

02

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01

Ontbinding bestuursovereenkomst Informatiemakelaar/adviseur Veiligheidshuis
Eemland Noord
Korte inhoud: In 2015 zijn de portefeuillehouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes en Soest een bestuursovereenkomst aangegaan. In deze
bestuursovereenkomst werd overeengekomen dat de informatiemakelaar/adviseur
veiligheidshuis Eemland Noord werkzaamheden verricht voor de gemeenten Baarn,
Bunschoten, Eemnes en Soest, maar in vaste dienst is aangesteld bij de gemeente
Amersfoort. Als gevolg van het vertrek van de informatiemakelaar per 1 december 2021 is
een nieuwe situatie ontstaan en hebben de betreffende gemeenten aangegeven hun
samenwerking ten aanzien van de functie van informatiemakelaar/adviseur veiligheidshuis
met ingang van 1 april 2022 op andere wijze vorm to willen geven en daarmee de
bestuursovereenkomst to willen ontbinden.
Besluit -Het college besluit dit voorstel aan to houden in afwachting van nadere informatie.
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02.02

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie
Korte inhoud: Aanwijzen trouwlocatie Nieuweweg 33 to Eemnes
Besluit -Het college besluit akkoord to gaan met de alternatieve trouwlocatie op het adres
Nieuweweg 33 to Eemnes. De locatie voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in het
reglement.

03

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

03.01

Beslissing op bezwaar tegen handhaving schuilstal Meentweg
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes neemt een besluit
op het bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom betreffende een schuilstal op het
perceel Meentweg K747 to Eemnes
Besluit -Het college besluit:
1.het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 6 december 2021 over to nemen;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
3. de bestreden besluiten in stand to laten, met inachtneming van een nieuw
begunstigingstermijn. Derhalve dient bezwaarmaakster, uiterlijk 11 maart 2022 de
overtreding to beeindigen door de schuilstal to verwijderen op straffe van 2.500 euro ineens
bij het niet voldoen aan de begunstigingstermijn.

04

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

04.01

EMS Informatiebrief transformatie Sociaal domein
Korte inhoud: Deze brief geeft informatie over de stand van zaken van de transformatie in het
sociaal domein. De stand van zaken van besparingsmaatregelen en diverse onderzoeken
wordt geschetst. Tot slot wordt beschreven op Welke zaken en trajecten wordt ingezet in
2022.
Besluit —Het college besluit het voorstel aan to houden om de inhoud beter of to stemmen
op de situatie in Eemnes.

04.02

Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2022 -SAVE en Veilig Thuis
Korte inhoud: Door in to stemmen met de regionale subsidie 2022 van SVMN voor Veilig
Thuis en SAVE (JB/JR), wordt de uitvoering van de taken Veilig Thuis en SAVE
gecontinueerd. Deze subsidie is gericht op het waarborgen van een veilig thuis voor
jeugdigen. Eemnes werkt ten aanzien van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering samen met 26 Utrechtse gemeenten op basis van een
Samenwerkingsovereenkomst. Afspraken worden jaarlijks herijkt en vastgelegd in de
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht.
De subsidieaanvraag is dit jaar vrijwel gelijk gebleven in de regio Amersfoort, terwijl de
andere regio's een toename in kosten zien. In het BOSD (Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein) van 27 januari is de bovenregionale subsidieaanvraag van Samen Veilig Midden
Nederland voor Regio Amersfoort besproken en is afgesproken deze met een positief advies
aan de colleges van B&W voor to leggen. De financiele bijdrage van Eemnes zal pas
duidelijk zijn in Q2. Regionale verdeling van deze subsidie vindt plaats op basis van de
berekening die geldt onder de nieuwe vereveningsafspraken 2022.
Besluit -Het college besluit:
a. Samen Veilig Midden Nederland voor hun subsidieaanvraag voor 2022 voor Veilig Thuis
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namens de regio Amersfoort fonder voorbehoud van akkoord van de bovenregionale
bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis op 16 februari 2022) als regio een subsidiebedrag
toe to kennen van € 4.656.980. Conform de daartoe vastgelegde verdeelsleutel voor de
kosten 18- en 18+.
b. Als regio € 285.243 beschikbaar to stellen ten behoeve van het Ontwikkelplan.
c. Onder voorbehoud van akkoord van de gemeenten van de Regio Amersfoort (16 februari
2022) voor 2022 als regio een subsidie aan SVMN toe to kennen van € 6.862.045 ten
behoeve van SAVE.

05

VRAGEN VANUIT DE RAAD

06

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Eemnes d.d. dinsdag 22 februari 2022.
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De heer Th. Reijn
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