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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De jaarstukken 2018 van Recreatieschap Voorne-Putten vast te stellen;
Het positieve resultaat over 2018 op € 58.368 vast te stellen en
42.500 euro toe te voegen aan het beheerbudget voor 2019;
11.700 euro toe te voegen aan het communicatiebudget 2019 en
4.169 euro toe te voegen aan de algemene reserve;
Kennis te nemen van het accountantsverslag 2018 (rapport van bevindingen),
de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop en de controleverklaring van de
accountant.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Hierbij worden uw bestuur ter vaststelling de jaarstukken 2018 voorgelegd.
Deze jaarstukken bevatten de volgende documenten:
1. Het jaarverslag 2018 bestaande uit;
a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. De jaarrekening 2018 bestaande uit:
a. de programmarekening en de toelichting,
b. de balans per 31 december 2018 en de toelichting,
c. de controleverklaring van de accountant, de rapportage van de accountant
naar aanleiding van de controle en de reactie van het Dagelijks Bestuur op
de bevindingen van de accountant.
Controle accountant
Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken afgerond.
Het accountantsverslag (rapport van bevindingen) naar aanleiding van de controle is gereed
en er is een controleverklaring afgeven.
De resultaten per programma zijn als volgt:
Progr

Omschrijving
Bestuurlijke aangelegenheden
2
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden
3
Ontwikkeling
Algemene dekkingsmiddelen
Jaarresultaat 2018
V = voordelig; N = nadelig

Resultaat
11.997
47.114
0
743
58.368

V/N
V
V
V
N
V

Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar de toelichtingen bij de
programma’s..
Bestemming resultaat 2018
Voorgesteld wordt van het voordelige jaarresultaat 2018 ad € 58.368
 42.500 euro (resultaat gebiedsbeheer) toe te voegen aan het budget gebiedsbeheer
van 2019 voor het uitvoeren van bosonderhoud op het eiland Middenplaat in het
Brielse Meer. Deze werkzaamheden waren in 2018 voorzien maar zijn vanwege de
hoge kosten die samenhangen met het varen en de slechte terreinomstandigheden
op het eiland niet tot uitvoering gebracht. Het voorstel is om in 2019 een beperktere
kap uit te voeren waardoor het werk uitvoerbaar en financieel haalbaar/verantwoord
blijft.
 11.700 euro (resultaat communicatie) toe te voegen aan het budget communicatie
van 2019 voor het informatiepunt in de werkschuur te Brielle. In 2018 is geïnvesteerd
in het beschikbaar maken van dit informatiepunt. Hierdoor is het budget voor
inrichting en aankleding van de ruimte niet besteed. Voorgesteld wordt om dit budget
te benutten om het informatiepunt in te richten als ontvangstruimte.
 4.169 euro (restant resultaat) toe te voegen aan de Algemene Reserve.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 2019-06-27 (schriftelijk) – Concept-jaarrekening vastgesteld
DB 2019-04-04 – Concept Jaarrekening 2018 verzenden aan deelnemers
AB 2018-12-13 – vaststelling najaarsrapportage 2018
AB 2018-06-28 – vaststelling jaarstukken 2017
AB 2017-06-29 – vaststelling programmabegroting 2018
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2018.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

2

8. VERDERE PROCEDURE
Na vaststelling van de jaarstukken 2018 door het algemeen bestuur zullen de stukken
worden toegezonden aan de provincie Zuid-Holland (toezichthouder) en aan de deelnemers
van het recreatieschap (ter kennisname).
Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten
Hoogachtend,

De heer J.L. Bal
Secretaris
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