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BESLUITENLIJST
BEL - bestuur

Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

Dinsdag 22 maart 2022
Kantoor BEL Combinatie, raadzaal.
12:45 uur
13:45 uur
De heer N. Mol
De heer R. van Eijck

Aanwezig

N. Mol (Voorzitter), R. van Eijck (Secretaris), J.N. de Zwart-Bloch
(Plaatsvervangend voorzitter/Bestuurslid), R. van Benthem (Bestuurslid),
T. Reijn (Bestuurslid), A.M. Kennis (Bestuurslid), P.A.M. Calis
(Bestuurslid), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris), S. van
Waveren (Gemeentesecretaris), P.H. van Dijk (Gemeentesecretaris), T.
Verwer (Directiesecretaris/strategisch adviseur)
P. Klumpenaar (Teamleider C&F), P. Sastrowitomo (Accounthouder BEL
Combinatie & gemeente Eemnes), P. Rinia (Concerncontroller)
-

Gasten
Afwezig
01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst vorige vergadering
Korte inhoud: Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de
BEL Combinatie 20 januari 2022.
Besluit Het bestuur van de BEL Combinatie stelt de openbare besluitenlijst van 20 januari 2022 vast.

03

Hamerstukken

03.01

Aanvraag krediet schilderwerk (buiten)
Korte inhoud: Het onderhoud bij de BEL Combinatie is gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsplanning. Hiervoor worden budgetten opgenomen in de begroting. In dit
specifieke geval was het schilderwerk wel begroot in de exploitatie, maar niet als een
investering. Omdat de dekking wel gevonden kan worden in een ander beschikbaar
investeringskrediet wordt dit voorstel voorgelegd aan het bestuurd.
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Besluit Het bestuur besluit een krediet van € 25.000 beschikbaar to stellen voor schilderwerk aan het
kantoorpand.
03.02

Technische wijzigingen formatie BEL Combinatie
Korte inhoud: In diverse teams is de wens om formatie to herschikken tussen verschillende
functies. Daarmee wordt de beschikbare formatie beter en efficienter benut. Door deze
aanpassingen ook door to voeren in het Personeels- en Salarissysteem Motion,
corresponderen formatie en bezetting weer 100% met elkaar.
Besluit Het bestuur van de BEL Combinatie stemt in met de voorgestelde technische wijzigingen.

03.03

ENSIA verantwoording 2021 BEL Bestuur
Korte inhoud: Burgers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie
omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar
ook voor een goede kwaliteit en continuiteit van de bedrijfsvoerings- en
dienstverleningsprocessen. In de ENSIA-systematiek verantwoorden gemeenten zich op
landelijk uniforme wijze over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse
informatiesystemen. In ENSIA 2021 is de verantwoording beperkt tot de systemen Suwinet
(werk en inkomen), DigiD (beveiligde verbinding voor online dienstverlening), BRP
(basisregistratie personen) ,BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), BGT
(basisregistratie grootschalige topografie), BRO (basisregistratie ondergrond) en WOZ
(waardering onroerende zaken). De verantwoording bestaat uit: de collegeverklaring DigiD en
Suwinet inclusief bijlagen en verantwoordingsrapportages over de basisregistraties (BAG,
BGT en BRO) en een verantwoordingsrapportage over de WOZ.
Besluit Het bestuur van de BEL Combinatie besluit:
1. De inhoud van de collegeverklaring en bijlagen inzake de ENSIAverantwoording DigiD en
Suwinet 2021 ter kennisname aan to nemen.
2. De juistheid en volledigheid van de ENSIA verantwoordingsrapportage BAG/BGT/BRO en
WOZ vast to stellen en aan de voorgestelde verbeteractiviteiten uitvoering to geven.
3. De volledige ENSIA verantwoording vertrouwelijk ter vaststelling door to zetten Haar de
BEL gemeenten.

05

Bespreekstukken

05.01

Kadernota 2023 BEL Combinatie
Korte inhoud: In de Kadernota worden de beleidsvoornemens voor 2023 weergegeven.
Besluit Het bestuur van de BEL Combinatie besluit om dit agendapunt aan to houden en een aparte
raadsinformatiebrief (RIB) mee to sturen met de RIB van deze vergadering.

05.02

15 jaar BEL-samenwerking
Korte inhoud: Op 1 januari 2023 bestaat de BEL-samenwerking 15 jaar. In het overleg tussen
gemeentesecretarissen en directie is gesproken over mogelijkheden om daarbij stil to staan.
Besluit Het bestuur van de BEL Combinatie besluit om stil to willen staan bij 15 jaar BEL. Nadruk
tijdens de viering ligt op successen vieren (terugblik) en de inzet van de medewerkers. Het
bestuur geeft de opdracht aan directie en gemeentesecretarissen om de viering vorm to gaan
geven. De portefeuillehouder vanuit het bestuur van de BEL Combinatie is Joan de ZwartBloch.
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06

Communicatie

06.01

Informeren besproken onderwerpen en besluitvorming in het bestuur van de BEL
Combinatie 17 maart 202
Besluit De besproken onderwerpen en genomen besluiten in de vergadering van het bestuur van de
BEL Combinatie van 17 maart 2022 Haar de gemeenteraden to versturen als RIB met
aanpassing van tekst ENSIA en kadernota 2023.

07

Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van het BEL bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL
Combinatie d.d. dinsdag 22 maart 2022.

Voorzitter,

Secretaris

De heer N. Mol

De heer R. van Eijck
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