CONCEPT Openbare besluitenlijst van de vergadering
Dagelijks Bestuur
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: 9 april 2015

Locatie

: Blaricum, kamer mw. J.N. de Zwart-Bloch

Aanvang

: 11.30
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: 12.45

Voorzitter

: Smit, T.W.

Griffier/secretaris

: M. Roza

Aanwezige leden

: Dhr. Tijmen Smit
Voorzitter, pfh. Control & Financiën
Mevr. Joan de Zwart-Bloch
pfh. HRM & Organisatieontwikkeling
Dhr. Niels Rood
pfh. Informatie & Communicatie
Dhr. Garmt Kolhorn
directeur BEL Combinatie
Mevr. Baukje Coppens-Van Nunen gemeentesecretaris Laren
Dhr. Arie Hogendoorn
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Dhr. Anne Douwe van der Meer
controller BEL Combinatie
Dhr. Marc Roza
directiesecretaris BEL Combinatie

Afwezige leden

: Dhr. Peter van Dijk

1.

gemeentesecretaris Eemnes

Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de BEL Combinatie
Korte inhoud: In het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, van de BEL Combinatie over 2014
wordt verantwoording afgelegd over de prestaties van de BEL Combinatie en de inzet van de
financiële middelen. Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar de rekening van baten en lasten
(inclusief de balans) van het voorgaande jaar op. Het Dagelijks Bestuur zendt de rekening met
de daarbij behorende bescheiden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zendt de
rekening ter controle naar de door het Algemeen Bestuur aangewezen accountant, met het
verzoek zo spoedig mogelijk het controlerapport uit te brengen. Afstemming in het
managementteam van de BEL Combinatie, portefeuillehouder in het DB en het BVO heeft
plaatsgevonden.
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Het Dagelijks Bestuur stemt in met de Jaarrekening en het Jaarverslag 2014 van de BEL
Combinatie en met het volgende verdelingsvoorstel van het nadeel:
Blaricum 32,9%
€ 88.123
Eemnes 29,2%
€ 78.213
Laren 37,9%
€ 101.515
Totaal
€ 267.851
De doorberekeningsverdeling tussen de gemeenten is conform de met de gemeenten
afgesproken verrekenregels (inbrengpercentage begrotingen bij de start van de GR BEL
Combinatie in 2007).
Het DB besluit deze ontwerp jaarrekening en jaarverslag voor voorlopige vaststelling door
te geleiden naar het Algemeen Bestuur voor de zienswijzeprocedure.
2.

Technische uitgangspunten DVO 2015
Korte inhoud: De ambitie voor de dienstverleningsovereenkomst voor 2015 is een meer
outputgerichte benadering. Om deze te realiseren, worden aan het bestuur de volgende
beslispunten voorgelegd om te komen tot een technische wijziging in de opzet van de
dienstverleningsovereenkomst.
Het Dagelijks Bestuur besluit:
a) in te stemmen met een DVO die is gericht op het realiseren van prestaties en niet op een
inzet aan uren;
b) in te stemmen met de verrekensystematiek om te komen tot de berekening van de
tarieven en de overhead;
c) de verrekening van de kosten naar de gemeenten te baseren op salariskosten en
overhead;
d) de verrekensystematiek aan te passen, zoals vastgesteld in de AB vergadering van 3
maart 2011;
e) de verrekening van de overhead voor 2015 te baseren op de DVO- percentages uit de
begroting van de BEL Combinatie, zodat hiermee in 2015 geen financiële verschuivingen
optreden;
f) in te stemmen met de wijze van facturering;
g) de begroting van de BEL Combinatie hierop aan te passen;
h) 2015 te beschouwen als pilotjaar om daarin ervaring op te doen met de
verrekensystematiek;
i) Opdracht te verstrekken om in goed overleg met de financiële portefeuillehouders voor
de junivergaderingen te komen tot een verdeelsleutel voor de jaren 2016 en verder.

3.

Nieuwe budgethoudersregelingen 2015 gemeenten en BEL Combinatie
Korte inhoud: De vigerende budgethoudersregelingen van de gemeenten en de BEL
Combinatie zijn in 2012 opgesteld. De nieuwe budgethoudersregelingen 2015 sluiten aan op
de binnen de BEL Combinatie geformuleerde uitgangspunten inzake budgethouderschap en
budgetbeheer. In de strekking van het verhaal zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige regeling,
e.e.a. is vooral korter en bondiger geformuleerd.
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Het Dagelijks Bestuur stelt de budgethoudersregeling 2015 BEL Combinatie vast.
4.

Financiële uitgangspunten begroting BEL Combinatie 2016
Korte inhoud: Uitgangspunt voor de begroting 2016 is de primaire begroting 2015, omdat ten
tijde van het opstellen van de begroting 2016 de 1e begrotingswijziging 2015 nog niet was
opgesteld (en vastgesteld). In dit voorstel worden de financiële uitgangspunten weergegeven
die nodig zijn om de begroting 2016-2019 te kunnen opstellen. Het voorstel is in het BVO
afgestemd.
Het DB besluit om in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor de begroting 2016
van de BEL Combinatie.

5.

Klachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes
Korte inhoud: Het Jeugd & Gezinteam Eemnes is organisatorisch ondergebracht bij en wordt
ondersteund en gefaciliteerd door de BEL Combinatie. Ingevolge de Jeugdwet wordt dat team
als jeugdhulpaanbieder gezien, waaruit volgt dat klachten mbt gedragingen van medewerkers
moeten worden behandeld door een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter.
Er is inmiddels een regionale klachtencommissie Eemland in voorbereiding. De behandeling
van klachten mbt het JGT moet daar op worden afgestemd. Daartoe is een korte
klachtenregeling opgesteld, ter vaststelling door het AB.
Het Dagelijks Bestuur stemt in met de Klachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015 en
besluit deze voor vaststelling door te geleiden naar het Algemeen Bestuur.

6.

Roulatie portefeuilleverdeling in DB per 1 juli 2015, incl. het voorzitterschap van AB en DB
Korte inhoud: binnen het DB is afgesproken dat de portefeuilleverdeling in principe iedere
twee jaar rouleert. Eerder was gevraagd om dit onderwerp voor de aprilvergadering te
agenderen.
Het DB besluit om de besluitvorming over de portefeuilleverdeling binnen het DB te
koppelen aan de uitkomsten van het nu lopende visie-ontwikkeling op de aansturing van
het BEL-model en daarmee tenminste uit te stellen tot zijn juni-vergadering.
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