CONCEPT BESLUITENLIJST

BEL - Algemeen Bestuur

Vergadering d.d.

: dinsdag 14 juli 2020

Locatie

: Gemeentehuis Eemnes

Aanvang

: 12:00 uur

Eindtijd

: 13:45 uur

Voorzitter

: Mevrouw A.M. Kennis

Secretaris

: Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

Aanwezig

: dhr. R. van Benthem (lid AB en DB voor Eemnes)
mw. E.J.M. Boersen-De Jong (lid AB voor Blaricum)
dhr. P.A.M. Calis (lid AB en DB voor Laren)
dhr. P. van Dijk (waarnemend gemeentesecretaris Blaricum)
mw. A. Griekspoor-Verdurmen (waarnemend
gemeentesecretaris Eemnes)
dhr. A. Meda (controller BEL)
mw. A.M. Kennis (plv. voorzitter en lid AB voor Blaricum)
dhr. G.C. Knoop (lid AB voor Blaricum)
dhr. M.G.A. Roza (plaatsvervangend directiesecretaris BEL)
mw. E. Ruizeveld de Winter (algemeen directeur BEL Combinatie)
dhr. A.H.M. Stam (lid AB voor Laren)
mw. J.N. de Zwart-Bloch (lid AB voor Blaricum)
dhr. S. van Waveren (waarnemend gemeentesecretaris Laren)

Afwezig

: mw. M.B.E. van den Berg (directiesecretaris)
mw. W.A. de Boer-Leijsma (lid AB voor Eemnes)
mw. K. van Hunnik (lid AB voor Laren)
dhr. N. Mol (voorzitter - lid AB voor Laren)
dhr. Th. Reijn (lid AB voor Eemnes)

Opening en vaststelling agenda
Mw. A.M. Kennis opent de vergadering en geeft aan dat zij dhr. N. Mol als
voorzitter tijdens zijn vakantie vervangt en dat zij constateert dat ondanks
een flink aantal afwezigen wel alledrie de BEL-gemeenten in deze
vergadering zijn vertegenwoordigd en daarbij voldaan wordt aan de
minimum vereiste voor een rechtsgeldige vergadering. Tot slot stelt de
voorzitter vast dat het DB zijn vergaderagenda zonder aanpassingen
vaststelt.
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Openbare besluitenlijst AB-vergadering 17 december 2019

Conform

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering
d.d. 17 december 2019 definitief vast.
HAMERSTUKKEN

Portefeuille Nanning Mol (Control & Financiën, programma Bedrijfsvoering)
Onrechtmatigheden jaarrekening 2019

Conform

Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met:
1. het enkelvoudig aanbesteden van de volgende aanbestedingen waarbij is
gehandeld tegen de richtlijnen van het inkoopbeleid die voorschrijven
dat dit meervoudig had moeten gebeuren:
a. De inhuur van een functioneel beheerder voor een applicatie bij
jeugdhulp;
b. De inhuur van een functioneel beheerder voor een applicatie voor
vergunningen;
c. De inhuur van een FUB’er/CISO bij informatieveiligheid;
d. De diensten voor taxatiewerkzaamheden;
e. De diensten voor luchtfotografie.
2. de onrechtmatigheid op de begrotingsoverschrijding op de exploitatie;
3. de onrechtmatigheid op de begrotingsoverschrijding op de twee
kredieten;
4. de onrechtmatigheid op de activering onder de activeringsdrempel;
5. de onrechtmatigheid op de vervroegde afschrijving van de vrachtwagen;
en
6. het Algemeen Bestuur neemt kennis van de geconstateerde ‘Europese’
onrechtmatigheid op de aanbestedingen.

BESPREEKSTUKKEN

Portefeuille Nanning Mol (Control & Financiën, programma Bedrijfsvoering)
Reactie op de ingebrachte zienswijzen gemeenten op Begroting 2021 BEL
Combinatie

Conform

Het Algemeen Bestuur:
1. neemt kennis van de ingebrachte zienswijzen van de BEL gemeenten op
de BEL-begroting 2021;
2. stelt de reactiebrief op de zienswijzen vast en laat deze naar de drie
gemeenteraden BEL sturen.
Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 na
zienswijze

Conform
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Het Algemeen Bestuur besluit de Programmabegroting 2021 en de
meerjarenraming 2022-2024 van de BEL Combinatie na zienswijze vast te
stellen.

Jaarrekening 2019

Conform

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarrekening en het jaarverslag 2019 na zienswijze vast te stellen met
een positief resultaat van € 58.231,-;
2. het positieve resultaat te storten in de algemene reserve van de BEL
Combinatie;
3. de ICT investeringen en de overige investeringen in het overzicht “af te
sluiten kredieten” af te sluiten;
4. kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van
bevindingen behorend bij de jaarrekening 2019.
Rondvraag en sluiting vergadering
Mw. Joan de Zwart-Bloch vraagt om een toelichting op de planning van alle
vervolgstappen inzake de aanpassing GR, vervolg benchmarkresultaten en
verbetering van de organisatie.
Mw. Else Ruizeveld de Winter geeft een overzicht van hetgeen is gebeurd en
nog in de planning staat:
1. In juni is gesproken met portefeuillehouder N. Mol over de eerste draft
versie van de nieuwe GR en naar aanleiding daarvan is in ieder geval
besloten om nog te kijken naar de vroegere GR van voor de instelling van
de directieraad. In de week van 10 augustus is er een vervolggesprek
met de portefeuillehouder en daarna komt de GR in een nog in te
plannen DB- en AB-vergadering. In september zouden de raden dan hun
instemming moeten geven is nu de planning. Dit is alleen haalbaar als er
enige coulance is in de aanlevertermijnen, want anders is het niet
haalbaar;
2. Het concept profiel van de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen
directeur en de relatie tussen beide functies is voorbesproken met de
gemeentesecretarissen en HRM. In de week van 10 augustus is er een
vervolg ambtelijk overleg en daarna gaan de profielen richting de
burgmeesters (gemeentesecretarissen) en de voorzitter van het DB
(profiel algemeen directeur).
3. De directie wil in september 2 webinars van 1 á 1,5 uur organiseren voor
de raden om hen voor te lichten over de nieuwe topstructuur en GR,
alsmede een webinar over het I&ICT-beleid (zowel wat de afgelopen
jaren is bereikt en de nieuwe voornemens voor de komende jaren).
4. Als vervolg op de benchmarkresultaten, maar ook ter voorbereiding van
de bezuinigingen die de BEL-gemeenten moeten doorvoeren bereidt het
MT zich nu daarop voor. Eind augustus verwachten we een presentatie
aan ieder colleges daarover te kunnen geven, waarbij we de hoogte en
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richting van de bezuinigingen op hoofdlijnen (per jaarschijf) scherp
hebben.
5. De BEL-commissie Dienstverlening is bijeen gekomen met Willemien
Zwanenburg, de programmamanager. In MT zal binnenkort nader van
gedachten gewisseld worden over meer toegespitste servicenormen voor
onze dienstverlening en deze zullen dan in september weer met de BELcommissie worden besproken.
6. Else is ook in gesprek met de gemeentesecretarissen bij welke
overleggen zij om welke reden zouden moeten aansluiten. Er is ook een
vast periodiek overleg gestart tussen de gemeentesecretarissen en de
algemeen directeur en een lijst van bespreekonderwerpen is inmiddels
geprioriteerd, waarbij het doel is om succesvol samen te werken om de
dienstverlening vanuit de BEL Combinatie aan de 3 gemeentebesturen en
hun inwoners optimaal te houden.
Er wordt afgesproken dat de colleges BEL-breed betrokken zullen worden
bij de te maken keuzes n.a.v. de benchmarkresultaten en dat zij de
komende maanden goed worden meegenomen over de nadere onderzoeken
die nu nog worden uitgevoerd om de benchmarkresultaten beter te kunnen
duiden en ook heldere keuzes te kunnen maken.
Er zal een integrale afweging moeten worden gemaakt over de te maken
keuzes. Een deel van de keuzes zal gaan over het slimmer organiseren,
zodat we efficiënter kunnen werken, zonder dat de dienstverlening er onder
lijdt. Maar er zullen ongetwijfeld ook beleidsmatige keuzes moeten worden
gemaakt en deze zullen zoveel mogelijk BEL-breed gemaakt moeten
worden.
Bezuinigen op staftaken kan aantrekkelijk lijken, maar heeft ook gevolgen
voor de dienstverlening aan de bestuurders of inwoners. Je moet ook goed
naar oorzaak en gevolg kijken bij het doen van uitspraken. Klachten over
slecht onderhouden groenperken hoeft niet te betekenen dat de
Buitendienst z'n werk niet goed verricht. Sinds het nodige groenonderhoud
is uitbesteed is inmiddels ook al gebleken dat de kwaliteit van het
onderhoud hieronder kan lijden.
Dus gemakkelijke redeneringen bestaan zeker, maar de algemeen directeur
adviseert om goed de voor- en nadelen van de diverse bezuinigingsalternatieven te wikken en te wegen en op basis daarvan een integraal
besluit te nemen. Zij zal met haar MT hierover het bestuur helder adviseren.
Qua planning komen de 1e begrotingswijziging 2021 van de BEL Combinatie
en de gemeentebegrotingen 2021 in september samen, zodat deze
integrale afweging goed gedaan kan worden.
Dhr. Van Benthem verzoekt de directie en het MT om de inventarisatie van
de directe en indirecte financiële gevolgen van de Coronacrisis nu
topprioriteit te maken, want we moeten dit heel binnenkort doorgeven aan
de VNG en dat is de basis voor de compensatie van die kosten vanuit de
Rijksoverheid. En het blijft op dit punt akelig stil vanuit C&F.
Mw. Else Ruizeveld de Winter deelt de verontrusting dat deze inventarisatie
nog niet gereed is, want er was afgesproken dat dit nu ongeveer gereed zou
zijn en met de financiële portefeuillehouders besproken zou worden. Zij
gaat hier meteen achteraan bij de betreffende teamleiders.
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Na deze laatste vragen en antwoorden sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van BEL - algemeen bestuur d.d. xx augustus 2020.
Secretaris

De voorzitter,

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

De heer N. Mol
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