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Ambtseed afle~~en nieuwe BEL-medewerkers in dienst
11 nieuwe medewerkers van de BEL Combinatie leggen bij het Dagelijks Bestuur de
ambtseed af.
Openbare besluitenlijst van DB-ver~aderin~ 12+26 februari
Het Dagelijks eestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 12+26
februari ongewijzigd definitief vast.
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Portefeuille Anne Marie Kennis (HRM, Or~anisatieontwikkeling, incl.
implementatie Omgevingswet)
Aanpak inte~raal beheer en toekomst Buitendienst
Het Dagelijks eestuur besluit:
1. het onderzoek Haar scenario 3 stop to zetten;
2. scenario 2 verder to laten uitwerken en implementeren, in relatie tot de invoering
van Integraal Beheer;
3. strategische personeelsplanning onderdeel uit to laten maken van deze uitwerking
en implementatie. eij opstellen en invullen van vacatures wordt in het vervolg
gekeken Haar toekomstgerichte kwalificaties passend bij de opgave die voorligt bij =_
de euitendienst;
-4. opdracht to geven de werking van scenario 2, gerelateerd aan de invoering va►
Integraal eeheer, uiterlijk eind 2022 to evalueren.
=Portefeuille Peter Calis (Control & Financien, Bedrijfsvoerin~~
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Jaarstukken 2018 BEL Combinatie
= =_
Het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie besluit:
1. in to stemmen met het jaarverslag van de Jaarstukken 2018 8EL Combinatie;
2. in to stemmen met de jaarrekeninq van de Jaarstukken 2018 8EC Combinatie;
3. in to stemmen met het negatieve resultaat van- de jaarrekening a € 228.401;
4. kennis to nemen van het accountantsvers1ag1018 en de managementletter 2018;
5. de 'Jaarstukken 2018' voor zienswijze aan to bieden bij de gemeenteraden van
elaricum, Eemnes en Laren met een informatebrief van het DB m.b.t. de
verbeteracties als reactie op de bevindingen van de accountant in de
managementletter 2018.E
Kadernota 2020 BEL Com6inati~
Het Dagelijks Bestuur besluit:
-=:.
1. met aanpassing`van een aantal onderdelen in to stemmen met de kadernota 2020
van de BEL_:Combinatie;
2. op grond van art. 13 van de gemeenschappelijke regeling ('Algemene financiele en
beleidsmatige kaders'J deze kadernota via de colleges van b&w ter kennisname door
to zenden Haar de raden van de deelnemende gemeenten.
Aldus vastgesteld in,de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op:
Datum
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