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Openbare besluitenlijst van de vergadering van het
Dagelijks Bestuur op
Vergadering d.d.

5 augustus 2019

Locatie

Commissiekamer 1.26 (BEL-kantoor)

Aanvang

10.00

Eindtijd

11.30

Voorzitter

R. van Benthem

Griffier/secretaris

P.H. van Dijk

Aanwezige leden

dhr. R. van Benthem ''`=-

=_,

—_

--

voorzitter

mw. A.M. Kennis

lid DB

dhr. P.A.M. Calis

lid DB (telefonisch)

mw. M. Kiln= =_

Afwezige leden

__

voorzitter directieraad BEL Combinatie/
gemeentesecretaris Blaricum

dhr. G.'Kolhorn

lid directieraad BEL Combinatie /
gemeentesecretaris Laren

dhr. P. van Dijk

plv. directiesecretaris

dhr. A. Meda
mw. E. Ruizeveld de Winter
—=
dhr. M.G.A. Roza

controller BEL Combinatie
lid directieraad BEL Combinatie /
gemeentesecretaris Eemnes
directiesecretaris

Openbare besluitenlijst vorige DB-vergadering
Het DB stelt de besluitenlijst van zijn vergadering van 25 juni 2019 ongewijzigd definitief
vast.

Integrale implementatie e facturatie - worklow facturen - verplichtingen
administratie Bel Combinatie
Korte inhoud:
Een aantal projecten (e facturatie, workflow facturenstroom en verplichtingen
administratie) moeten ge~integreerd worden geimplementeerd. De aanbestedingswaarde
daarvan komt boven de Europese aanbestedingsgrens voor dienstverlening, omdat er 100
extra licenties benodigd zijn voor het gebruik van de Corsa omgeving (waarvan de
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voorgestelde modules gebruik van gaan maken.
eesluitvorminq:
Het Dagelijks bestuur besluit:
1. of to wijken van de aanbestedingsregels voor de aanschaf en implementatie van e
facturatie, facturen workflow en verplichtingenadministratie;
2. de voorkeur keuze op Tendernet to publiceren als `gegunde opdracht' met een stand
still termijn van 10 dagen en de reacties daarop of to wachten;
3. akkoord to gaan met het adviesvoorstel en into stemmen met het beschikbaar
_____
stellen van een investeringskrediet ad. € 185.840.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks bestuur, gehouden op
9 September 2019

Datum
_, _ .

Voorzitter
r. R. van

~t'~
~.
~ecretaris ---~
=_
mw. M. Kili~-Karaaslan

20190805 Openbare besluitenlijst van de DB vergadering 5 augustus 2019 - VASTGESTELD

Pagina 2 van 2

