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Het Plan van aanpak van de kwartiermaker van het recreatieschap Voorne-Putten vast te
stellen en het Dagelijks Bestuur opdracht te geven over te gaan tot uitvoering van dit
plan van aanpak;
Meerjarige afspraken te maken met Staatsbosbeheer in de vorm van een
meerjarensamenwerkingsovereenkomst en hiervoor het dagelijks bestuur de opdracht te
geven deze op te stellen waarbij de uitgangspunten en opdrachten gebaseerd zijn op het
vastgestelde Plan van Aanpak;
De heer J.L. Bal MSc per 14 juni 2019 te benoemen tot bestuurssecretaris;
De secretaris van het recreatieschap te detacheren vanuit één van de deelnemende
gemeenten;
De voorzitter conform artikel 20 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling machtigen
deze detacheringsoverkomst uit te werken.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In uw vergadering van 13 december 2018 heeft u ingestemd met de benoeming van een
kwartiermaker per 1 oktober 2018 voor de duur van zes maanden, waarbij de volgende concrete
opdracht is meegegeven, geformuleerd op basis van de volgende vijf resultaatgebieden:
1. Fungeert als waarnemend bestuurssecretaris en bevordert in overleg met de voorzitter het
goed functioneren van het bestuur en de adviescommissies.
2. Is verantwoordelijk voor goede en werkbare afspraken met Staatsbosbeheer tijdens het
waarnemerschap.
3. Zet in op intensieve samenwerking met Staatsbosbeheer als opdrachtgever en opdrachtnemer.
4. Geeft nadere invulling aan de toekomstige rol, positie en taken van de
bestuurssecretaris/ambtelijk opdrachtgever.
5. Geeft nadere invulling aan de ontwikkeling van beleidsondersteuning naar, rol, positie en taken
beleidsondersteuning, inclusief inschaling en verantwoording.
Aan de hand van eerdere onderzoeken heeft de kwartiermaker zijn werkzaamheden mede in de vorm
van een plan van aanpak afgerond en aangeboden ter vaststelling en uitvoering.
De uitvoering is hoofdzakelijk gericht op het toekomstig beheer en aansturing van het recreatieschap.
Naast de vaststelling van het plan wordt voorgesteld direct te starten met de uitvoering van het plan
door de definitieve benoeming van de secretaris.
Tevens kan hiermee worden begonnen met het opstellen van een
meerjarensamenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer in de vorm van een strategische
samenwerking.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
VP AB 13 december 2018:
Het bestuur wordt voorgesteld:
De heer J.L. Bal te benoemen als secretaris van het Recreatieschap Voorne-Putten voor een periode
van 6 maanden (0,6 fte) met ingang van 13 december 2018, bij wijze van detachering;
Tevens in te stemmen met de aanwijzing van de heer J.L. Bal als kwartiermaker;
VP DB 28 juni 2018: kennisname van conclusies Advies Toekomstig Beheer Natuur- en
Recreatiegebieden d.d. juni 2017, herijking oplegnotitie gemeentesecretarissen en accordering
zoektocht naar kwartiermaker.
VP DB 5 april 2018: vaststellen en onderschrijven verslag overleg met Staatsbosbeheer d.d. 19
februari 2018
VP DB 5 oktober 2017: kennisgeving Rapportage onderzoek toekomstig beheer recreatieschap

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Ten gevolge van deze besluitvorming zal in eerste instantie de mogelijkheid van een meerjarige
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer worden onderzocht. Hierbij zullen de
uitgangspunten en opdrachten uit het plan van aanpak worden geformuleerd. In deze overeenkomst
dienen zowel een tussenevaluatie en een eindevaluatie te worden opgenomen gericht op bijsturing en
actualisatie van de dienstverlening, dit in afstemming met Staatsbosbeheer en op basis van nadere
besluitvorming in uw dagelijks bestuur.
Artikel 21 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het algemeen bestuur de
bestuurssecretaris benoemt.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De kosten voortvloeiende uit de benoeming van de secretaris ad 0,4 fte te dekken uit de post
bestuursproducten binnen de begroting van het recreatieschap Voorne-Putten en te detacheren vanuit
een van de deelnemende gemeenten.
6. COMMUNICATIE
Na besluitvorming zal via de voorzitter van het dagelijks bestuur een persbericht worden uitgedaan en
zal Staatsbosbeheer worden geïnformeerd.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
De secretaris van het recreatieschap in afstemming met de deelnemende gemeenten en
Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering geven aan het plan van aanpak door in te zetten op de uitwerking van de adviezen volgens
de daarbij behorende planning en het bestuur daarover te informeren. De betreffende besluiten ter
besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen bestuur.
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