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Mevr. M. Guneyli en dhr. J.L. Bal

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
-

-

-

-

-

De kosten van bestuursondersteuning, inclusief secretariaat, worden conform
de huidige overeenkomst door het recreatieschap direct ten laste gebracht van
de begroting;
Het budget voor bestuursondersteuning inclusief het accountmanagement voor
het boekjaar 2020 op te hogen met € 49.430,- en dit te dekken uit de Algemene
Reserve;
Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst en het vaststellen van de
Producten- en dienstencatalogus in 2021 nadere afspraken te maken over het
opdrachtnemerschap (accountmanagement) voor de jaren 2021 tot en met
2025;
Te verzoeken aan Staatsbosbeheer om de Producten- en dienstencatalogus
hierop te laten aanpassen;
In het kader van de Regiodeal en de daarmee samenhangende extra
werkzaamheden, met een omvang van 0,2 Fte kosten €16.776, voor de
bestuurssecretaris met een totaal van 0,8 Fte ten laste te brengen van de
capaciteit voor bestuursondersteuning;
De voorzitter conform artikel 20 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling
machtigen deze detacheringsoverkomst uit te werken.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
In december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten dat vanaf 1 januari 2019 de functie
bestuursondersteuning, zoals deze is opgenomen in de begroting 2019 onder 3.4 Overzicht
Overheadkosten Ad.1 niet meer wordt afgenomen. De kosten van deze functie zullen door
het recreatieschap direct ten laste worden gebracht van de vigerende begroting.
Geconstateerd wordt dat de benodigde capaciteit voor de rol van secretaris / opdrachtgever
en de capaciteit voor de accountmanager / opdrachtnemer samen meer is dan de
oorspronkelijk capaciteit. Gelet op het besluit van het algemeen bestuur het
opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap te scheiden wordt voorgesteld om voor boekjaar
2020 het budget bestuursondersteuning éénmalig op te hogen met € 49.430,-.
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en in de daarbij te implementeren producten- en
dienstencatalogus zullen nadere afspraken worden gemaakt over het opdrachtnemerschap
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voor de komende jaren. Het accountmanagement zal vanaf 1 januari 2021 conform de PDC
niet als onderdeel van de ‘Bestuurlijke diensten’ worden gezien, maar als een vierde
ondersteunende dienst te benoemen als Opdrachtnemerschap.
Regiodeal
Binnen het programma Regiodeal Zuid-Hollandse Delta is voor de programmalijn Landschap
en toerisme de secretaris van het Recreatieschap Voorne-Putten aangewezen als
deelprogrammamanager. De inzet zal ongeveer 0,2 Fte bedragen tegen een vergoeding van
€16.776, . Hiermee wordt in 2020 de aanzet gegeven tot een samenhangend plan van aanpak
in verbinding met de andere programmalijnen, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, agrifood en
duurzaamheid. Daardoor kan niet alleen op langere termijn een bijdrage worden geleverd aan
een versterking van de regio maar tevens worden gewerkt aan de doelstellingen van
recreatieschap. Deze doelstellingen hebben voornamelijk betrekking op een langere
verblijfsduur van toeristen, een hogere toegevoegde waarde en een betere samenwerking en
kennisdeling met de recreatieparken binnen het gebied.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Besluit van het algemeen bestuur in december 2018 met betrekking tot functie
bestuursondersteuning en het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met
Staatsbosbeheer.
Het besluit van het algemeen bestuur in juli 2019 aangaande de vaststelling van het plan van
aanpak van de kwartiermaker.
Het besluit van het dagelijks bestuur van november 2020.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Op de budgetten Bestuursondersteuning s een overschrijding van de fixed price conform
begroting 2020. Het betreft voor 2020 € 49.430,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de
Algemene Reserve.
De kosten voor werkzaamheden van de regiodeal namens het recreatieschap ad € 16.776,
worden vanaf 2021 gedekt vanuit het budget bestuursondersteuning.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Nissewaard.
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8. VERDERE PROCEDURE
-

Aangaan van de samenwerkingsovereenkomst
Aanpassing van de Producten- en Dienstencatalogus;
Uitvoering van het besluit.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Secretaris
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