DEFINITIEF VASTGESTELDE BESLUITENLIJST

BEL - dagelijks bestuur

Vergadering d.d.

: woensdag 20 mei 2020

Locatie

: Via MS Teams

Aanvang

: 10:00 uur

Eindtijd

: 12:30 uur

Voorzitter

: De heer N. Mol

Secretaris

: Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

Aanwezig

: dhr. R. van Benthem (lid DB voor Eemnes)
mw. M. van den Berg (directiesecretaris BEL)
mw. A.M. Kennis (lid DB voor Blaricum)
mw. E. Ruizeveld de Winter (voorzitter directieraad BEL)
dhr. N. Mol (voorzitter DB - lid DB voor Laren)
dhr. P. van Dijk (waarnemend gemeentesecretaris Blaricum
en Laren)
mw. A. Griekspoor-Verdurmen (waarnemend secretaris
Eemnes)
mw. J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum)

Afwezig

: dhr. A. Meda (controller BEL)

Wijziging topstructuur gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie

Gewijzigd akkoord

Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Opdracht te geven een gehele herziening van de gemeenschappelijke
regeling BEL Combinatie (GR BEL) en het hieraan gekoppelde
Directiestatuut voor te bereiden, waarin de volgende voorgenomen
besluiten als wijzigingen zijn verwerkt:
a. De GR BEL wordt omgezet naar een bedrijfsvoeringsorganisatie van
de colleges van b&w van de deelnemende gemeenten met één
ongeleed bestuur;
b. De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van deCombinatie
komt te liggen bij één algemeen directeur en de
gemeentesecretarissen van de gemeenten worden daarmee ontheven
van hun directietaken.
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2. De Ondernemingsraad te vragen om zo mogelijk voor 1 juli 2020 advies
uit te brengen over de volgende voorgenomen besluiten:
a. de ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de
BEL Combinatie neer te leggen bij één algemeen directeur;
b. de mogelijkheid aan het GR-bestuur te bieden om directietaken
(tijdelijk) toe te wijzen aan een of meer adjunct-directeuren om
daarmee de aansturing van de BEL Combinatie te versterken;
c. de gemeentesecretaris niet langer tevens lid van de Directieraad te
laten zijn;
d. in de gemeenschappelijke regeling te kiezen voor een
bedrijfsvoeringsmodel, met een ongeleed (éénlaags) bestuur in
plaats van een openbaar lichaam met een Dagelijks Bestuur én
Algemeen Bestuur.

Vastgesteld in de vergadering van BEL - dagelijks bestuur d.d. dinsdag 4 juni 2020.
Secretaris,

Voorzitter,

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

De heer N. Mol
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