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

9 september 2019

Locatie

BEL-kantoor

Aanvang

14:00

Eindtijd

15:30

Voorzitter

dhr. R. van Benthem

Verslaglegging

dhr. M.G.A. Roza

Aanwezige leden

dhr. R. van Benthem
mw. A.M. Kennis _=
dhr. P.A.M. Calis;
mw. M. Kiln__ _
_

=_

==
_-_

=

__

= _-

voorzitter
lid DB
lid DB
- voorzitter directieraad BEL Combinatie/
gemeentesecretaris Blaricum
dhr. G. Kolhorn
lid directieraad BEL Combinatie /
gemeentesecretaris Laren
mw: E. Ruizeveld de Winter
lid directieraad BEL Combinatie /
gemeentesecretaris Eemnes
controller BEL Combinatie
dhr: A. Meda
dhr. M.G.A. Roza
directiesecretaris

Afwezige leden
Adviseurs

mw. A. Oosterwoud

adviseur Planning &Control BEL Combinatie

Algemeen
Ambtseed afle~gen nieuwe medewerkers in dienst
De volgende nieuwe medewerkers leggen voor het Dagelijks Bestuur en in aanwezigheid
van de directie en de betreffende teamleiders de ambtseed af:
•
•

Margot Hanegraaf— secretaris Commissie Bezwaarschriften -team Vergunningen,
Handhaving & Juridische Zaken
Gijsbert de Josselin - juridisch medewerkers Handhaving -team Vergunningen,
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Handhaving & Juridische Zaken
•
•
•

Joyce Kok -- Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) -team Vergunningen,
Handhaving & Juridische Zaken
Annelin Kuijters — beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid / Crisisbeheersing team Maatschappelijke Ontwikkeling
Hoilan Man — medewerker Vergunningen 1 -team Vergunningen, Handhaving &
Juridische Zaken

•

Stijntje Molkenboer—adviseur HRM -team Communicatie & HRM

•
•

Lambertha Seijbel — beleidsadviseur Jeugd -team Maatschappelijke Ontwikkeling
Simone Schuts — beleidsmedewerker MO -team Maatschappelijke Ontwikkeling

•

Jan Zuil — medewerker DIM -team Bedrijfsondersteuning

_

-~O enbare besluitenlijst vorige DB-vergadering 5 augustus 2019
Het DB stelt de openbare besluitenlijst van zijn extra vergadering van 5 augustus 201
definitief vast.
==
Portefeuille Roland van Benthem (Algemene Zaken, Informatievoorziening,
Dienstverlening)
Geen besluiten of belangrijke mededelingen.
Portefeuille Anne Marie Kennis (HRM, Organisatienntwikkeling, Incl.
implementatie Omgevingswet)
Onderhoud Functieboek 2019
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over het onderhoud :van het functieboek van de BEL
Combinatie en wordt gevolgd door een functiewaardering.
Het Dagelijks Bestuur besluit om de funetiebeschrijvingen, die onderdeel zijn van het
onderhoud functieboek 2019, definitief vast to stellen.
Portefeuille Peter Calis (Control & Financien,:Bedrijfsvoering)
Dienstverleningsovereenkomst (DVOI 2019 BEL Combinatie
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. de dienstverleningsovereenkomst BEL Combinatie 2019 vast to stellen, waarin, op
basis~an uren per team is vastgelegd Welke taken de BEL Combinatie dient uit to
voeren voor de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, en
2. deze DVO BEL Combinatie 2019, ook ter vaststelling, door to geleiden, Haar de
colleges van de deelnemende gemeenten.
Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Het Dagelijks Bestuur:
1. wenst nog diverse aanpassingen aan to brengen in de eerste begrotingswijziging
2019 BEL Combinatie;
2. bepaalt dat deze na aanpassing voor instemming nog per mail worden
rondgezonden binnen het DB;
3. stuurt deze Haar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.
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Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie
Het Dagelijks Bestuur:
1. stemt met tekstuele aanpassingen in met de tweede begrotingswijziging 2019 BEL
Combinatie;
2. bepaalt dat deze na aanpassing voor instemming nog per mail worden
rondgezonden binnen het DB;
3. stuurt deze Haar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.
Voorstel Financierin~ Belastingtaken
Korte inhoud: Een voorstel voor de aanvraag van financiering ter dekking van de kosten die
gemaakt worden voor de uitvoer van belastingtaken in het 4e kwartaal 2019 en het jam'
2020.
eesluitvorminp:
Het Dagelijks Bestuur:
1.
2.
3.
4.

_-_

wenst nog diverse aanpassingen aan to brengen in de eerste begrotings
—'zigin
~
2019 BEL Combinatie;
bepaalt dat deze na aanpassing voor instemming nog per mail worden==
rondgezonden binnen het DB;
besluit de BEL Gemeenten extra middelen to vragen om aan de wetteli}ke
verplichtingen op het gebied van belastingen to kunnen voldoen;
besluit het Algemeen Bestuur voor to stellen van het inkoopbeleid of to wijken en de
geconstateerde onrechtmatigheden bij de inhuur van het taxatiebureau goed to

keuren.

=-

Zomernota 2019 BEL Combinatie
Het Dagelijks Bestuur:
1. wenst nog diverse aanpassingen aan to brengen in de Zomernota 2019 BEL
Combinatie;
= _
2. bepaalt dat deze na aanpassing voor vaststeilingnog per mail worden rondgezonden
binnen het DB;
3. stuurt deze vervolgens ter informatie als verantwoordingsdocument van het
gevoerde beleid Haar het Algemeen Bestuur.

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

-

10 oktober 2019

~, .
Uoorzi ter
dhr. R:

Secretaris
Benthem

mw. M. Kili~-Karaaslan
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