Onderwerp
Benoemen van Dagelijks Bestuur en voorzitter AB/DB

Geheim of openbaar?
Openbaar

Besluiten
Het Algemeen Bestuur:
1.

2.
3.

benoemt conform art. 11, lid 2 van de GR uit zijn midden de volgende leden als Dagelijks
Bestuur voor de zittingsperiode 2018 - 2022:
a. mevrouw A.M. Kennis voor de gemeente Blaricum
b. mijnheer R. van Benthem RA voor de gemeente Eemnes en
c. mijnheer P.A.M. Calis voor de gemeente Laren.
besluit in afwijking van art. 11, lid 3 van de GR om geen plaatsvervangende leden te benoemen.
benoemt conform art. 15, lid 1 van de GR uit zijn midden de heer R. van Benthem RA als
voorzitter en de heer P.A.M. Calis als plaatsvervangend voorzitter tot het wisselmoment van 1
oktober 2019.

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie vereist de benoeming van het Dagelijks Bestuur en
de voorzitter en hun plaatsvervangers door het Algemeen Bestuur in zijn eerste voltallige
vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen (dus nadat de colleges van b&w zijn benoemd).
Op 29 mei 2018 komt het AB voor het eerst voltallig in nieuwe samenstelling bijeen, omdat inmiddels
in alle drie de deelnemende gemeenten nieuwe colleges zijn benoemd.

Doel
Dit voorstel regelt conform de gemeenschappelijke regeling ten eerste de benoeming van een
Dagelijks Bestuur, die het directe, bestuurlijke aanspreekpunt vormt voor de directieraad voor de
bedrijfsvoering van de BEL Combinatie.
Ten tweede regelt dit voorstel de benoeming van de voorzitter en zijn plaatsvervanger van het AB en
DB.

Toelichting besluit (argumenten)
A. In artikel 11, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie (zie bijlage 1) staat dat het
Algemeen Bestuur (AB) in de eerste voltallige vergadering van elke zittingsperiode uit zijn midden
een Dagelijks Bestuur (DB) benoemt met vertegenwoordigers vanuit iedere gemeente.
Op basis van de inventarisatie in de colleges volgt het volgende benoemingsvoorstel voor het DB
voor de zittingsperiode 2018 - 2022:
a. mevrouw A.M. Kennis voor de gemeente Blaricum
b. mijnheer R. van Benthem RA voor de gemeente Eemnes en
c. mijnheer P.A.M. Calis voor de gemeente Laren.

B. In artikel 11, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie staat dat het AB ook
plaatsvervangers voor het DB aanwijst. De afgelopen zittingsperiode is hiervan afgeweken en zijn
deze plaatsvervangers niet benoemd. De praktijk heeft namelijk bewezen dat door frequent
persoonlijk en digitaal contact tussen DB-bestuurders en directieraad en ook regelmatige
terugkoppeling van de DB-bestuurder richting het AB of richting een BEL-overleg van
portefeuillehouders (bijv. het portefeuille-overleg financiën of ICT) goed functioneert en dat
vervanging van bestuurders dan niet nodig is en ook zonder inwerkprogramma niet werkt.
Alleen bij langdurige ziekte of andere langdurige afwezigheid van een bestuurder zou overwogen
kunnen worden om alsnog een vervanger te benoemen. De afgelopen zittingsperiode heeft die
omstandigheid zich gelukkig niet voorgedaan.
Daarom is het voorstel om ook voor deze zittingsperiode in principe geen vervangers te
benoemen van het Dagelijks Bestuur.

C. In artikel 15, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie staat dat het AB uit zijn
midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger benoemt. Ook staat er dat dit (plaatsvervangend)
voorzitterschap iedere 2 jaar wisselt in de BEL-volgorde. In art. 15, lid 2 staat dat de voorzitter
van het AB ook de voorzitter is van het DB.
Op dit moment is het voorzitterschap AB/DB belegd bij de vertegenwoordiger van Eemnes en is de
vertegenwoordiger van Laren zijn vervanger. Het voorstel is om dit te continueren tot het
eerstvolgende wisselmoment en dat zou per 1 oktober 20191 zijn. Daarna zou de DBvertegenwoordiger van Laren het voorzitterschap overnemen en wordt de DB-vertegenwoordiger uit
Blaricum zijn plaatsvervanger. En per 1 oktober 2021 wordt de DB-vertegenwoordiger van Blaricum
de voorzitter en wordt de DB-vertegenwoordiger van Eemnes zijn plaatsvervanger.
Het voorzitterschap van de Directieraad is via het Directiestatuut automatisch gekoppeld aan het
voorzitterschap van AB/DB. De voorzitter van de directieraad komt altijd uit een andere gemeente
dan de voorzitter van het AB/DB. Op dit moment is de gemeentesecretaris/directeur van Blaricum
voorzitter van de directieraad en dit voorzitterschap zal per 1 oktober 2019 worden overgenomen
door de gemeentesecretaris/directeur van Eemnes en per 1 oktober 2021 door de
gemeentesecretaris/directeur van Laren. Artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling regelt dat de
voorzitter van de directieraad ook de formele secretaris is van het AB en het DB en daarmee het
hoogste ambtelijke aanspreekpunt binnen de BEL Combinatie voor de voorzitter van AB/DB.
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In de vorige zittingsperiode is de GR aangepast en is 1 oktober om praktische redenen gekozen als
wisselmoment, met name zodat er dan geen wisseling van het voorzitterschap is vlak voor een reguliere
gemeenteraadsverkiezing, die meestal begin maart plaatsvindt.

D. In de eerste vergadering van het DB zal de interne portefeuilleverdeling worden bepaald.
Hierover wordt het AB dan separaat geïnformeerd.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2017, vastgesteld op 14 maart 2017:
Hoofdstuk 4 – Dagelijks Bestuur, artikel 11 – Samenstelling en Hoofdstuk 5 – De voorzitter en de
secretaris, artikel 15 – de Voorzitter en artikel 16 – de Secretaris.
Wet Gemeenschappelijke Regelingen, art. 12, lid 3 betreffende de voorzitter van een
gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten en art. 14 betreffende de benoeming en
samenstelling van het dagelijks bestuur.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
De gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie is een sinds 2006 bestaande regeling van de
colleges van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, die in gezamenlijkheid het Algemeen Bestuur
van deze regeling vormen.

Kanttekeningen (= risico’s van dit voorstel)
Er zijn geen risico’s verbonden aan dit voorstel, behalve als er geen benoemingsbesluiten van het DB
en de voorzitter worden genomen, want dan handelt het AB in strijd met de gemeenschappelijke
regeling en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Financiën
Dit voorstel heeft geen enkel financieel gevolg. Alle bestuurders ontvangen conform artikel 8, lid 7
van de gemeenschappelijke geen vergoeding in welke vorm dan ook.

Uitvoering
De directiesecretaris zal de periodieke wisseling van het voorzitterschap bewaken.

Communicatie
Deze openbare besluiten zullen intern via het intranet bekend worden gemaakt en extern op de
website van de BEL Combinatie. De teksten op de websites van de BEL Combinatie en intranet zullen
ook na deze besluitvorming worden aangepast.

Bijlagen
1. Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie 2017

