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Onenbare besluitenliist vori~e DB-ver~aderin~ 9 sentember 2019
Het DB stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 9 September 2019
definitief vast.
Beslissing op bezwaar voormalig medewerker
Korte inhoud: Een voormalig medewerker heeft de BEL Combinatie geclaimd voor
arbeidsongeschiktheid als gevolg van de dienst. Deze claim is afgewezen. Voormalig
medewerker heeft bezwaar gemaakt. Dit is behandeld door de externe commissie
bezwaarschriften.
Het Dagelijks Bestuur besluit om:
1. het advies van de bezwaarschriftencommissie rechtspositionele
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2.
3.

aangelegenheden over to nemen
het bezwaar ongegrond to verklaren
de directie toestemming to geven om de beslissing op bezwaar namens het Dagelijks
Bestuur to ondertekenen.

Wijziging samenstelling Da~elijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het ontslag als lid van het Dagelijks Bestuur van
dhr. P. Calis per 4 november aanstaande en dat is afgesproken dat dhr. N. Mol vanuit de
gemeente Laren het lidmaatschap overneemt, incl. de bijbehorende portefeuille van
Control & Financien en het programma Bedrijfsvoering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op:
Datum

7 november 2019
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