BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

13 februari 2020
Leeskamer, gemeente Brielle
Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag
(gemeente Spijkenisse), dhr. A.J. Spoon (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.L. Bal (secretaris),
Dhr. F. .v.d. Meer (Staatsbosbeheer), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente
Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne), Mw. M. Guneyli (Staatsbosbeheer).
dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis) met bericht van verhindering en dhr. J.W. Mijnans (Nissewaard) zonder bericht
van verhindering.

Nr.
1.

Agendapunt
Besluit
Opening en mededelingen Mw. M. Guneyli stelt zich voor als tijdelijke opvolger van de heer van der Meer.

2.

Vaststellen besluitenlijst
12 december 2019

3.

Vaststelling Terrein
Beheer Model

Het verslag wordt vastgesteld.
De voorzitter geeft, naar aanleiding van pagina 2, aan dat er een notitie omtrent de stand van de reserves en de
ratio’s via het dagelijks bestuur naar het algemeen bestuur wordt verzonden. Tevens zal hierbij, op verzoek van de
heer Abrahams, aandacht worden geschonken aan het onderwerp procedure gebruik derivaten.
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de resultaten van de herijking van het Terreinbeheermodel;
Vaststellen van het verlagen van het budget voor de uitvoering van regulier onderhoud met € 20.000;
Vaststellen van het verlagen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud met
€ 50.000;
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Nr.

Agendapunt

Besluit
In 2020 bij de implementatie van de producten en dienstencatalogus te beoordelen hoe de ontstane
financiële ruimte ingezet wordt, mede gelet op de mogelijke toekomstig lagere subsidiebijdragen;
Conform
De heer Abrahams vraagt aandacht voor het onderhoud gericht op de waterplanten en de kwaliteit van het
zwemwater. De heer Sjoukes sluit zich daarbij aan.
De heer van der Meer geeft aan dat hierbij vooral de verantwoordelijkheid ligt bij het waterschap maar dat het
hierbij overigens goed is gezamenlijk op te trekken. Dit ter bevordering van de recreatie.
De heer Hamerslag merkt op om de financiële ruimte die ontstaat niet direct in te zetten, maar vooral te richten op
de teruglopende inkomsten vanuit Rotterdam, de Voorzitter sluit zich hierbij aan. Uitgangspunt is dat de nieuwe
producten en dienstencatalogus opgesteld en ingericht wordt op basis van de huidige begroting.

4.

Oud Hoenderhoeksedijk

Het bestuur wordt voorgesteld:
- Vaststellen van het slopen van de huidige opstallen op de kavel Oud Hoenderhoeksedijk 1;
- Vaststellen van het selecteren van een nieuwe ondernemer voor de kavel Oud Hoenderhoeksedijk 1
te Geervliet binnen het vigerende RO-kader “Recreatie horeca 1-3”;
- Een krediet van € 35.000 ter beschikking te stellen t/m 2020 ten laste van de Algemene
reserve/Investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel;
Conform

5.

Grondprijs brief

Het bestuur wordt voorgesteld:
Vaststellen van een periodieke actualisatie van de Grondprijsbrief.
Vaststellen van een gezamenlijke opdracht namens de vijf Zuid-Hollandse (natuur- en)
recreatieschappen aan 1 externe taxateur om objectief en onafhankelijk grondwaarden en
vergoedingspercentages te adviseren voor uw recreatiegebieden.
Vaststellen om een krediet van € 6.300 ter beschikking te stellen voor uw bijdrage aan deze
gezamenlijke externe opdracht, ten laste van de Algemene Reserve.
Conform
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Nr.

Agendapunt

6.

Rondvraag en sluiting

Besluit
De heer Abrahams vraagt aandacht voor de kwaliteit van de waarderingen in relatie tot het gebruik van de
opstallen.
Mevr. Guneyli maakt melding van het halfjaarbericht en zal het concept daarvan in de komende week rond sturen.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op

Secretaris

Voorzitter
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