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In de afgelopen twee weken hebben de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren een
besluit genomen over de gemeenschappelijke concept zienswijze opgesteld door de colleges
van Blaricum, Eemnes en Laren. De gemeente Blaricum heeft de zienswijze geamendeerd
vastgesteld, de gemeenten Eemnes en Laren hebben hem ongewijzigd vastgesteld.
De directieraad van de GR BEL Combinatie heeft gekeken naar de verschillen en de
overeenstemming tussen de drie zienswijzen op basis waarvan het Dagelijks Bestuur en de
colleges van b&w als eigenaren overeenstemming hebben bereikt over onderstaand
handelingsperspectief.
Overeenstemming zit er tussen de drie zienswijzen op de onderwerpen zelfstandigheid en het
samenwerken in BEL verband. Ook constateren de drie gemeenten met ons - en met Deloitte
- dat onze organisatie op onderdelen kwetsbaar is en dat we deze kwetsbaarheid kunnen
reduceren door samen te werken met ons omringende gemeenten. Verschil is er over de
vraag wat er nodig is om te besluiten met wie we samen gaan werken.
Handelingsperspectief
In het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de doorontwikkeling
van de BEL Combinatie (2015) werd aangegeven dat het vormen van een regie organisatie
noodzakelijk was voor de toekomst van de BEL Combinatie. Een van de opdrachten aan de
directie was om een sterkte / zwakte analyse te maken van de organisatie.
In de besluitvorming rondom de doorontwikkeling (2016) is deze analyse niet als prioriteit
voor 2016 opgenomen.
Het bestuur van de BEL Combinatie heeft besloten om op korte termijn de sterkte zwakte
analyse uit te voeren om zo een compleet beeld te krijgen van de onderdelen van de
organisatie waar versterking nodig is en onderdelen waar we de zaken goed op orde hebben.
De sterkte/zwakte analyse moet inzicht geven in de huidige kwaliteit, de kwetsbaarheid en de
kosten van de verschillende organisatieonderdelen. Voor de sterkte/zwakte analyse zal
zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbare informatie en de inzet van
eigen medewerkers om informatie te creëren.
Tegelijkertijd is besloten dat de directie / gemeentesecretarissen ambtelijk gesprekken
voeren met Hilversum, Huizen, Gooise Meren en Baarn en de regio om te onderzoeken op
welke thema's (meer) samengewerkt kan worden. En daarbij te verkennen waar we
versterking kunnen halen en waar we onze kwaliteiten kunnen aanbieden.

Op basis van de uitkomsten van de sterkte/zwakte analyse en de verkennende gesprekken
met buurgemeenten zal vervolgens bestuurlijk de strategie bepaald worden over de
toekomstige samenwerking. De strategie zal ook de mogelijkheden schetsen voor het in- en
outsourcen van taken.
Bovenstaande analyses resulteren april 2017 in een voorstel aan het Algemeen Bestuur op
welke thema's wij gaan samenwerken en met welke partners.
Financiële consequentie
Binnen het budget van de doorontwikkeling BEL-model kan 15.000 euro vrijgemaakt worden
om een sterkte zwakte analyse uit te voeren.
Informatievoorziening aan gemeenteraden
De avond voor de gezamenlijke BEL raden over de ontwikkelingen in de organisatie is
uitgesteld naar december. Een nieuwe datum wordt in overleg met de griffies bepaald.
Op deze avond zullen naast ICT en de behaalde resultaten op de doorontwikkeling ook kort
de processtappen weergegeven worden die wij nemen om te onderzoeken hoe en op welke
thema's wij samen kunnen werken. In april of mei zal vervolgens een nieuwe raadsavond
gepland worden waarin de resultaten van de sterkte/zwakte analyse en de uitkomsten van de
gesprekken met partners aan de raden gepresenteerd worden.

