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OPENBARE BESLUITENLIJST
Bestuur van de BEL Combinatie
Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Secretaris

donderdag 4 november 2021
Kantoor BEL Combinatie
10:00 uur
11:30 uur
De heer N. Mol
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

Aanwezig

R. van Benthem (Bestuurslid), Th. Reijn (Bestuurslid), J.N. de Zwart-Bloch
(plaatsvervangend voorzitter / Bestuurslid), A.M. Kennis (Bestuurslid), N.
Mol (voorzitter), P.A.M. Calis (Bestuurslid), E. Ruizeveld de Winter
(Secretaris), T. Verwer (Directiesecretaris / Strategisch Adviseur), M.B.E.
van den Berg (Gemeentesecretaris Eemnes), S. van Waveren
(Gemeentesecretaris Laren)
P.H. van Dijk (Gemeentesecretaris Blaricum)

Afwezig

01

Opening en vaststelling agenda
Het bestuur van de BEL Combinatie stelt de agenda vast.

02

Besluitenlijst vergadering 9 september 2021
Besluit —
Het bestuur van de BEL Combinatie stelt de besluitenlijst van zijn vergadering van 9
september 2021 definitief vast.

04

Hamerstukken

04.01

Brugdag BEL Combinatie en gemeenten 2022
Korte inhoud: Voorafgaand aan het kalenderjaar 2022 moeten de brugdagen zijn
aangewezen anders kan er geen verplichte vrije dag (de brugdag) worden aangewezen.
Voor het jaar 2022 is via koninklijk besluit besloten dat er slechts een dag aangewezen
wordt, zijnde vrijdag 27 mei, de dag na Hemelvaart, waarop de gemeenten (Burgerlijke
Stand) dicht mogen.
Besluit —
Het bestuur van de BEL Combinatie besluit een brugdag vast to stellen voor het jaar 2022
voor de BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum Eemnes en Laren. Dit is vrijdag 27 mei
2022, de dag na Hemelvaart. Op deze dag zijn het BEL-kantoor en de gemeentehuizen
gesloten.
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04.02

Vaststelling Corona module Risico Inventarisatie ~ Evaluatie.
Korte inhoud: beslisvoorstel voor het vaststellen van de Corona module als onderdeel van de
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
Besluit —
Het BEL-bestuur:
1. neemt kennis van de instemming van de Ondernemingsraad met de toevoeging van de
Corona module aan de RI&E;
2. besluit de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Corona module vast to stellen.

04.03

Wijziging functiebeschrijvingen team Control en Financien
Korte inhoud: Een aantal functiebeschrijvingen binnen team C&F sluit niet meer aan bij de
huidige werkzaamheden en zijn aangepast. Dit vast binnen het veranderplan Duidelijkheid en
Aandacht van de afdeling waarin staat beschreven hoe de afdeling (anders) wil gaan werken
om to komen tot meer duidelijkheid in verantwoordelijkheden en aanspreekpunten en
aandacht voor de uitvoering en taken van medewerkers.
Besluit —
Het bestuur van de BEL Combinatie stemt in met:
1. het implementatieplan Duidelijkheid en Aandacht;
2. de voorlopig gewijzigde functiebeschrijving van team Control en Finance.

05

Bespreekstukken

05.01

Visie hybride werken
Korte inhoud: In het managementteam is de visie op hybride werken vastgesteld op 14
november 2021. In deze visie wordt kort en bondig weergegeven hoe we als BEL organisatie
kijken Haar hybride werken binnen de organisatie
Besluit —
Het bestuur van de BEL Combinatie stelt de visie hybride werken vast.

06

Communicatie

06.01

Informeren besproken onderwerpen en besluitvorming BEL Bestuur november 2021
Korte inhoud: De besproken onderwerpen en genomen besluiten in de vergadering van het
BEL Bestuur van 4 november 2021.
Besluit —
Het bestuur van de BEL Combinatie besluit de Raadsinformatiebrief (RIB) Haar de
gemeenteraden to versturen.

Vastgesteld in de vergadering van het BEL bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL
Combinatie d.d. donderdag 4 november 2021.

Voorzitter,
...
~~,heer N. of

Secretaris
l

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter
-~
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