DEFINITIEF VASTGESTELDE BESLUITENLIJST

BEL - Dagelijks Bestuur

Vergadering d.d.

: maandag 2 december 2019

Locatie

: BEL kantoor

Aanvang

: 10:00 uur

Eindtijd

: 11:30 uur

Voorzitter

: me heer R. van Benthem

Secretaris

: mevrouw M. Kiliç-Karaaslan

Aanwezig

: mw. A.M. Kennis

Afwezig

- DB-lid voor Blaricum

dhr. R. van Benthem

- DB-lid voor Eemnes

dhr. N. Mol

- DB-lid voor Laren

mw. M. Kiliç-Karaaslan

- secretaris Blaricum

mw. E. Ruizeveld de Winter

- secretaris Eemnes

dhr. G. Kolhorn

- secretaris Laren

dhr. M. Roza

- directiesecretaris BEL

: -

Openbare besluitenlijst DB-vergadering 7 november 2019

Conform

Het Dagelijks Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering
van 7 november 2019 definitief vast.
HAMERSTUKKEN
Portefeuille Anne-Marie Kennis
Besluit aanwijzing archivaris

Conform

Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. als archivaris aan te wijzen N. Pels;
2. dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020 en wordt aangehaald
als: Aanwijzingsbesluit archivaris BEL Combinatie 2020.
Portefeuille Nanning Mol
Reactiebrief op zienswijze en motie begrotingswijzigingen 2019

Niet conform
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Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen + in Laren aangenomen
motie;
2. het voornemen te hebben de raden in 2020 vroegtijdig te betrekken bij
belangrijke ontwikkelingen binnen de BEL Combinatie;
3. het Algemeen Bestuur kennis te laten nemen van deze zienswijzen en
motie en te adviseren om geen reactiebrief te zenden, maar in te
stemmen met het voornemen van het Dagelijks Bestuur.
Eerste begrotingswijziging BEL Combinatie 2019

Conform

Het Dagelijks Bestuur:
1. stemt in met de eerste begrotingswijziging 2019 na zienswijze;
2. legt deze ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.
Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Conform

Het Dagelijks Bestuur:
1. stemt in met de tweede begrotingswijziging 2019 na zienswijze;
2. legt deze ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.
Administratieve begrotingswijziging BEL Combinatie 2019

Conform

Het Directie/ MT besluit:
1. kennis te nemen van de technische begrotingswijziging 2019;
2. deze ter instemming aan het Dagelijks Bestuur te sturen.
Financiële verordening BEL Combinatie 2020

Conform

Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de geactualiseerde Financiële Verordening BEL
Combinatie 2020;
2. het Algemeen Bestuur voor te stellen: a. in te stemmen met de
geactualiseerde Financiële Verordening BEL Combinatie 2020; b. de
huidige Financiële Verordening BEL Combinatie 2016 in te trekken op
01-01-2020.
Inkoopbeleid regio Gooi en Vechtstreek, vertaald naar inkoopbeleid BEL
Combinatie

Gewijzigd akkoord

Het Dagelijks Bestuur wil de aanleiding voor de aanbieding op dit moment
van dit inkoopbeleid (namelijk het repareren van een formele
onrechtmatigheid) beter verwoord hebben in het voorstel en geleidt dit
voorstel onder die voorwaarde door naar het Algemeen Bestuur voor
formele vaststelling.
Erkenningsregeling ingenieursdiensten BEL Combinatie

Conform

Het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie besluit de erkenningsregeling
voor ingenieursdiensten vast te stellen.
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STUKKEN TER KENNISNAME
Portefeuille Nanning Mol
Repressief toezicht door provincie Utrecht in 2020

Conform

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de brief van de Provincie Utrecht,
waarin voor 2020 repressief toezicht wordt aangekondigd.
BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Nanning Mol
DVO 2020

Conform

Het DB besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang van de DVO 2020;
2. de informatiebrief te versturen naar het Algemeen bestuur.
Memo stand van zaken Belastingtaken

Gewijzigd akkoord

Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. het AB voor te stellen om in hun zienswijze aan de gemeente Laren
m.b.t. het Wob-verzoek aan te geven dat het 'Openbaar Advies
Belastingtaken besluitvorming' d.d. 11 oktober 2019 ter beschikking
gesteld kan worden aan de aanvrager en dat alle overige documenten
niet openbaar gemaakt kunnen worden.
2. op basis van de door de 3 BEL-gemeenteraden genomen besluiten om
de belastingtaken niet meer door de BEL Combinatie te laten uitvoeren,
de colleges van de BEL-gemeenten voor te stellen om een externe
procesbegeleider aan te trekken, die het ontvlechttraject zal coördineren
en hiervoor eerst een plan van aanpak moet opstellen. In dat plan van
aanpak zal recht gedaan moeten worden aan de bij de raden gepeilde
meningen en gevoelens. Een onderdeel van het plan van aanpak zal een
vergelijkend onderzoek tussen mogelijke uitvoeringspartners moeten
zijn voor de 3 verschillende BEL-gemeenten.
3. dat een externe zal worden aangetrokken om voor de
raadsvergaderingen van februari een voorstel in te dienen over het plan
van aanpak voor het ontvlechtingstraject, incl. de hiervoor benodigde
financiële middelen.”
Vastgesteld in de vergadering van BEL - Dagelijks Bestuur d.d. donderdag 9 april 2020

De secretaris
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter
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De voorzitter,
De heer N. Mol
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