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Openbare besluitenliist en verslag van de
vergadering van het Dageliiks Bestuur op
Vergadering d.d.

12 februar¡ 2018

Locatie

Kantoor

Aanvang

L2:OO

Eindtijd

L3:30

Voorz¡tter

dhr. N. Rood

Verslaglegging

dhr. M.G.A. Roza

Aanwezige leden

dhr. Niels

BEL

Combinatie

Rood

pfh. lnformatievoorziening &
Communicatie
pfh. Control & Financiën tot 1 maart
pfh. Control & Financiën vanaf 1 maart

plv. voorzitter

Smit
mw. Rinske Kruisinga

dhr. Tijmen

mw. Joan de
mw. Meryem
dhr. Garmt

dhr. Marc
Afwezige leden

/

Zwart-Bloch

Kiliç

Kolhorn

voorzitter / pfh. HRM & Organisatie
líd directieraad BEL Combinatie/
gemeentesecretaris Blaricum
voorzitter directieraad BEL Combinatie /
gemeentesecretaris Laren

Roza

directiesecretaris

mw. Else Ruizeveld de

Winter

lid directieraad BEL Combinatie

/

gemeentesecretaris Eemnes
Adviseurs

dhr. Aldric

Meda

controller

BEL

Combinatie, voor lnvesteringsplan

Openbare en geheime besluitenlijst en verslag DB-vergadering 18 december 2017
De openbare besluitenlijst van de DB-vergadering van 18 december 20L7 wordt definitief
vastgesteld.

lnvesteringsplan 2018 BEI Combinatie
Korte inhoud:
Aan de orde is het investeringsplan 2018 van de BEL Combinatie. Om de BEL Combinatie te
versterken en gereed te maken voor de nabije toekomst is volgens de Directieraad een aantal

investeringen noodzakelijk.
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Besluitvormina:
Het DB neemt kennis van het door de organisatie gewenste concept investeringsplan 2018 2022. Er dient in ieder geval een splitsing te worden aangebracht tussen de voor de interne
bedrijfsvoering noodzakelijke investeringen, waarover het bestuur van de BEL Combinatie
gaat en de investeringen voor beleidsaangelegenheden, waarover de gemeentebesturen
gaan. De gewenste planning is dat in juní 2018 raadsvoorstellen worden ingediend voor de
noodza kelijke begrotingswijziginge n.
Het voorstel wordt allereerst in aangepaste vorm behandeld in het overleg van de financiële
portefeuillehouders van de 3 gemeenten en de BEL Combinatie.
De investeringen voor de interne bedrijfsvoering worden verwerkt in de

1."

begrotingswijziging 2018 en de ontwerp begroting 20L9 e.v. van de BEL Combinatie, die in
april wordt behandeld in het DB en daarna voor zienswijzen naar de gemeenten gaat.
Rondvraag
Dhr. Tijmen Smit wordt met bloemen bedankt voor zijn inzet als lid van het Dagelijks Bestuur
van de BEL Combinatie. Zijn positie in het DB wordt per 1 maart overgenomen door mw.
Rinske Kruisinga.
Aldus vastgesteld ín de vergaderíng van het Dagelijks Bestuur gehouden op:

Datum

5

april2018

s

dhr. N. Rood
Voorzitter

201 80212

mw. M. Kiliç-Karaaslan
Secretaris
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