DEFINITIEF VASTGESTELDE BESLUITENLIJST
BEL - dagelijks bestuur
Vergadering
Locatie
Aanvang
Eindtijd

maandag 21 september 2020
BEL kantoor
15.00 uur
16.30 uur

Aanwezig

R. van Benthem (lid DB voor Eemnes), M.B.E. van den Berg
(directiesecretaris), P. van Dijk (waarnemend gemeentesecretaris
Blaricum), A. Griekspoor-Verdurmen (waarnemend secretaris Eemnes),
A.M. Kennis (lid DB voor Blaricum), A. Meda (controller BEL Combinatie),
N. Mol (voorzitter DB - lid DB voor Laren), E. Ruizeveld de Winter
(algemeen directeur BEL Combinatie), S. van Waveren
(gemeentesecretaris a.i. Laren) en J.N. de Zwart-Bloch

01

De voorzitter opent de vergadering en blikt terug op het webinar van donderdag 17
september over de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling en geeft complimenten
aan de ambtelijke organisatie voor de voorbereiding en presentatie van het webinar.

02.02

Openbare besluitenlijst DB-vergadering d.d. 4 juni en 7 juli 2020
Besluit - Het Dagelijks Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 4 juni
en van 7 juli 2020 definitief vast.

05.01.01

Functiebeschrijving algemeen directeur
Besluit – conform en vastgesteld

05.03.01

Zomernota
Korte inhoud: Tussentijdse verantwoording van de beleidsinhoudelijke en financiële stand
van zaken bij de BEL Combinatie.
Besluit - Het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie besluit kennis te nemen van de
Zomernota 2020.

05.03.02

voorstel zomernota
Zie onder 05.03.01

05.03.03

1e begrotingswijziging 2020
Korte inhoud: Eerste begrotingswijziging 2020 BEL Combinatie
Besluit - Het DB besluit de 1e begrotingswijziging 2020 vast te stellen met uitzondering van
het effect van de begrotingskosten ten aanzien van de DVO-percentages. Dit aspect wordt
aangehouden. Voor de AB-vergadering van 6 oktober moet hierover helderheid en
overeenstemming zijn. Het DB besluit het rentepercentage op 1,0% vast te stellen.

05.03.04

DB-voorstel 1e begrotingswijziging 2020
Zie onder 05.03.03
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05.03.05

AB-voorstel 1e begrotingswijziging 2020
Akkoord

05.03.06

1e begrotingswijziging 2021
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt de begroting 2021 van de BEL Combinatie
gewijzigd/geactualiseerd.
Besluit - Het DB besluit
1. de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen;
2. de nieuwe kostenverdeelsystematiek vast te stellen;
3. de kostenverdeelsystematiek opnieuw te laten beoordelen in 2024;
4. de bezuinigingsopgave van de BEL Combinatie vast te stellen;
5. om vanaf 2021 een apart hoofdstuk op te nemen in de P&C producten van de BEL
Combinatie met daarin de stand van zaken over de daadwerkelijke invulling van de
bezuinigingsopgaven.
6. De 1e begrotingswijziging 2021 aan te bieden aan het BEL-raden ten behoeve van de
zienswijzeprocedure.

05.03.07

DB-voorstel 1e begrotingswijziging 2021
Zie onder 05.03.06

05.03.08

DB-voorstel Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
Korte inhoud: Besluit - Het DB besluit
1. Het DB stemt in met het voorstel om het eigen inkoopbeleid te schrappen uit het
normenkader met ingang van 01-01-2020 en niet meer toe te passen bij de controle op de
rechtmatigheid.
2. Het DB legt het voorstel ter vaststelling voor aan het AB.

Vastgesteld in de vergadering van BEL - dagelijks bestuur d.d. maandag 26 oktober 2020.
Voorzitter,

Secretaris

De heer N. Mol

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter
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