CONCEPT OPENBARE BESLUITENLIJST
BEL - Algemeen Bestuur
Vergadering d.d.

:

dinsdag 17 december 2019

Locatie

:

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

:

12:00 uur

Eindtijd

:

13:00 uur

Voorzitter

:

De heer N. Mol

Secretaris

:

Aanwezig

:

De heer M.G.A. Roza
Mevr. L. Boersen (lid AB – Blaricum)
Mevr. A.M. Kennis (lid AB en DB – Blaricum)
Mevr. M. Kiliç-Karaaslan (gemeentesecretaris Blaricum)
Mevr. J.N. de Zwart-Bloch (lid AB – Blaricum)
Dhr. Roland van Benthem (lid AB en DB -Eemnes)
Dhr. Sven Lankreijer (lid AB – Eemnes)
Dhr. Theo Reijn (lid AB - Eemnes)
Mevr. E. Ruizeveld de Winter (gemeentesecretaris Eemnes)
Dhr. P. Calis (lid AB – Laren)
Mevr. K. van Hunnik (lid AB – Laren)
Dhr. N. Mol (lid DB en AB – Laren)
Dhr. T. Stam (lid AB – Laren)
Dhr. G. Kolhorn (gemeentesecretaris Laren)
Dhr. M.G.A. Roza (directiesecretaris BEL)

Afwezig

:

Dhr. A. Meda (controller BEL)

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het AB zijn vergaderagenda
ongewijzigd vaststelt.
Openbare besluitenlijst AB-vergadering 17 september 2019
Conform
Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van
17 september 2019 definitief vast.
Ingekomen stukken ter kennisname
Portefeuille Nanning Mol (Control & Financiën, programma Bedrijfsvoering )
Informatiebrief DVO's 2020
Conform
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Het Algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang van de opstelling DVO's
2020.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Nanning Mol (Control & Financiën, programma Bedrijfsvoering)
Inkoopbeleid regio Gooi en Vechtstreek, vertaald naar inkoopbeleid BEL
Combinatie
Conform mits
Het Algemeen Bestuur stelt het aangepaste inkoopbeleid, incl. de bijlagen vast.
De hieronder staande voorstellen voor de implementatie in de praktijk dienen
meegenomen te worden in het implementatietraject Handboek Inkopen &
Aanbesteden.
Dhr. Lankreijer is van oordeel dat duurzaamheid altijd aantoonbaar meegenomen
moet zijn bij de inkopen en dat houdt dus in dat er ALTIJD een verklarende
toelichting moet zijn vastgelegd als dat niet wordt meegenomen bij de uitvoering.
Verder mist het het aspect 'local return' in dit inkoopbeleid.
Dhr. Van Benthem vraagt aandacht voor bijlage 4 - hier wordt uitgelegd hoe de
accountant kijkt naar (on)rechtmatigheid en dit is dus een heel belangrijke bijlage.
Hij verzoekt om het werken conform die bijlage te kunnen garanderen in de te
implementeren werkprocessen op te nemen, dat er in de praktijk 10% onder het
drempelbedrag wordt aanbesteed. Er dient vanaf nu maximaal te worden ingezet op
het voorkomen van onrechtmatigheden!
Daarnaast moet bij de implementatie bij de medewerkers worden benadrukt, dat je
qua rechtmatigheid niet aanbesteedt voor 1 gemeente, maar voor alle 3 de
gemeenten bij elkaar (qua rechtmatigheid).
Deze aspecten moeten op initiatief van de adviseur inkoop & aanbesteden ook in
goed overleg met de directie-portefeuillehouder in het MT-overleg worden
besproken en worden gehandhaafd in de praktijk.
Rondvraag en sluiting vergadering
De voorzitter constateert dat er geen vragen meer leven bij het Algemeen Bestuur
en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van BEL - algemeen bestuur d.d. dinsdag 14 juli 2019.
Secretaris

Voorzitter (wnd.),

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

Mevrouw A.M. Kennis
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