Definitief vastgestelde openbare besluitenlijst van de vergadering van
het Algemeen Bestuur op
Vergadering d.d.

3 juli 2018
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Controller BEL Combinatie

Openbare besluitenlijsten vorige vergaderin~en: 13 maart en 29 mei 2018
Het Algemeen Bestuur stelt ongewijzigd definitief vast:
1. de openbare besluitenlijst en verslag van de AB-vergadering van 13 maart 2018;
2. de openbare besluitenlijst en verslag van de AB-vergadering van 29 mei 2018.
Nieuwe werkwijze en portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur BEL Combinatie
Het Algemeen Bestuur:
1. stemt in met de nieuwe werkwijze, verwant aan het raad-van-toezichtmodel voor de
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strategische beleidsvorming voor de BEL Combinatie voor de periode 2018-2021;
2. neemt kennis van de interne portefeuilleverdeling van het Dagelijks Bestuur tot
tenminste 1oktober 2019.
1e wijziging Vergaderschema AB/DB 2018
Het Algemeen Bestuur besluit om de 1e wijziging Vergaderschema AB/DB 2018 voor zover
het de AB-vergaderingen betreft, vast to stellen.
Toetsing rechtmatigheid aanbestedingen 2017
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. into stemmen met het repareren van de onrechtmatigheden in de aanbestedingen voor
zover die vallen onder het lokale beleid.
2. kennis to nemen van de niet to repareren onrechtmatigheden die vallen onder de
Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Jaarrekening 2017 BEL Combinatie
Het Algemeen Bestuur besluit:

=

__=

1. kennis to nemen van het felt dat de raden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren hebben besloten geen zienswijze in te:~iiegen op de Jaarstukken BEL 2017;
2. de jaarrekening en het jaarverslag 2017 vasf to stellen met een nadelig resultaat van €
67.275;
3. het nadelig resultaat ten taste to brengen van de Algemene reserve;
4. de algemene investeringen in het overzicht "af to sluiten kredieten" of to sluiten met
een onderschrijding van € 49.231;
5. de ICT-investeringen in het overzicht "af to sluiten kredieten" of to sluiten en een
nieuwe ICT-investering "Basisr~gistraties'__'_-=beschikbaar to stellen ad € 37.734 uit de nietbestede kredietruimte van de ICT-investeringen;
6.

kennis to nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij
—_
de jaarrekening 2017.

Kredietaanvraa~M10P 2018 schuren en lakken parketvloeren en houten trappen
BEL-kantoor
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het benodigde krediet voor het schuren en lakken parketvloeren en houten trappen
BEL-kantoor a€15.500 beschikbaar to stellen en
2. de Ze begrotingswijziging 2018'Schuren en lakken parketvloeren en trappen BELkantoor'vast to stellen.
Eerste begrotingswijziging 2018 BEL Combinatie
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.

kennis to nemen van de eerste begrotingswijziging BEL Combinatie;

2. de eerste begrotingswijziging inclusief bijlagen voor zienswijze aan to bieden aan de
gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren.
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Begroting 2019 BEL Combinatie
Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie besluit:
1. kennis to nemen van het felt dat de raden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren hebben besloten geen zienswijze in to dienen op de Programmabegroting 2019;
2. de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 vast to stellen.
Verbeterplan Waardering Onroerende Zaken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het Verbeterplan Waardering Onroerende Zaken,
dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 9 oktober 2018.
Datum
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