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voorzitter

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
dhr: M.G.A. Roza
directiesecretaris
Afwezige leden

dhr. A. Meda

controller BEL Combinatie

Algemeen
Onenbare besluitenliist en versla~ vori~e DB-vergaderin~ 8 anri12019
Openbare besluitenlijst
Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst en het verslag van zijn vergadering
van 8 apri12019 de~nitief vast.
Het Dagelijks Bestuur besluit om vanaf deze vergadering alleen nog openbare
besluitenlijsten to laten opstellen, waarin, waar het verduidelijking brengt, een
zakelijke samenvatting van de beraadslaging in is opgenomen. De vastlegging
van niet openbare verslagen van de vergaderingen komt hierbij to vervallen.
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Hamerstukken
Portefeuille Roland van Benthem (Algemene Zaken, Informatievoorziening,
Dienstverlening)
Rapportage informatiebeheer 2018/2019 & retrospectief handboek
personeelsdossiers
Korte inhoud:
Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen uan de gemeenten Blaricum, Eemnes en
Laren en artiket 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal
per jaar door het college en DB verslag uitgebracht aan de Raad/AB over hetgeen zj"
hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor
informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de
archiefinspecteur en een activiteitenplan tne. De rapportage maakt evenals het
voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en
archiefbeheer. De documenten worden door het college /DB vastgesteld enter
kennisname aan de raad/AB aangeboden.
Besluitvormin~:
￼=- -Het Dagelijks Bestuur stelt vast:
1. het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport
informatiebeheer 2018-2019 (BEL-combinatie: Gemeenten Blarcum, Eemnes en
Laren en de BEL-werkorganisatie);
2. het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;
3. het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers en besluit het
Algemeen Bestuur hierover to informeren.
Portefeuille Anne Marie Kennis (HRM, Organisatieontwikkeling, incl.
implementatie Omgevingswet)
jaarverslag van de klachtencoordinator X018 ,
Korte inhoud:
Op grond van de klachtenregel,ngen van de BEL Combinatie en de BEL-gemeenten, brengt
de klachtencoordinator jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het voorafgaande jaar
binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld, aangevuld met een verslag
van alle klachten die in het voorafgaande jaar zijn ingediend bij de Nationale ombudsman.
Er is dit jaar een jaarverslag gemaakt voor zowel de BEL-Combinatie als de BEL-gemeenten.
Besluitvormin~:
Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het'Jaarverslag 2018 van de
klachtencoordinator' en wenst volgend jaar meer duiding to krijgen van de ingediende
klachten en de wijze waarop die is afgedaan, ongeveer zoals de dossierspecificatie in het
jaarverslag van de Nationale ombudsman.
Portefeuille Peter Calis (Control & Financien, Bedrijfsvoering)
Intern Controleplan rechtmatigheid 2019
Korte inhoud:
Jaarlijks worden een aantal financiele processen beoordeeld op de rechtmatigheid.
Daarvoor wordt jaarlijks een plan opgesteld met een toelichting op de controle en de keuze
van de processen.
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Beraadslaging:
Het Dagelijks Bestuur wil zo mogelijk eerder in het jaar geinformeerd worden over
belangrijke bevindingen volgend uit de interne controles op rechtmatigheid en
procesbeheersing. Met name als het gaat om een betere toepassing van het
aanbestedingsbeleid en het tijdig melden aan het verantwoordelijke bestuur van
afwijkingen daarvan.
Besluitvormin~:
Het Dagelijks Bestuur stemt in met het intern controleplan rechtmatigheid 2019 en
geleidt dit voor vaststelling door Haar het Algemeen Bestuur.

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

_

—_ _

9 september 2019
~~

Voorzitt r,
dhr. R. van Ben~thE~+—

Secretaris
mw. M. Kili~=Karaaslan
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