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Openbare besluitenlijst'en verslag DB-vergadering 10 december 2018
eesluitvorrrting: =_
Het Dagelijks 8estuur stelt definitief de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van
10 december2018 vast.
Jaarstukken 2018 BEL Combinatie
eesluitvorming:
De Dagelijks Bestuur besluit:
1. Met wijzigingen in to stemmen met het concept van de Jaarstukken 2018 BEL
Combinatie (ten behoeve van de accountantscontroleJ;
2. Kennis to nemen van het negatieve resultaat van de jaarrekening d € 228.401 en de
voorgestelde dekkingsmogelijkheden .
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Concept Kadernota 2020 BEL Combinatie
eesluitvorminq:
Het Dagelijks Bestuur besluit wijzigingen aan to brengen in de concept Kadernota 2020
van de BEL Combinatie en, nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd deze eerst door to
geleiden Haar het BEC-brede portefeuillehoudersoverleg Financien van 21 maart a.s.
i.v.m. de bespreking van de consequenties hiervan voor de gemeenten.
Daarna wordt de Kadernota in aangepaste vorm aangeboden voor besluitvorming in het
DB van 8 april, waarna deze ter kennisname via de colleges van b&w doorgezonden kan
worden Haar de raden van de deelnemende gemeenten conform art. 23 van de
gemeenschappelijke regeling ('Algemene financiele en beleidsmatige kaders).
-=_
—_
Kennismaking met Baarn
Op 11maart vindt een eerste kennismakinggesprek plaats tussen het Dagelijks Bestuur en
de Directieraad van de gr BEL Combinatie en de burgemeester en secretaris namens het
college van b&w van de gemeente Baarn.
Het doel van dit overleg is het verkennen van de mogelijkheden vao"r inhoudelj
samenwerking op bepaalde staf- en ondersteunende taakvelden tussen de,gemeenfe Baarn
en de BEL Combinatie, c.q. de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en het zomogelijk
maken van concrete vervolgafspraken hierover.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks_Bestuur gehouclen op:
8 april 2029 _-

Datum

Voorzi ter i
t~ir. R.
Benthem

= =

=
= --

Secretaris
mw. M. Kili~-Karaaslan

20190212+26 Openbare besluitenlijst DB-vergadering 12+26 februari 2019 - VASTGESTELD

Pagina 2 van 2

