BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

1 juli 2020
burgerzaal, gemeente Nissewaard
Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag
(gemeente Nissewaard), dhr. A.J. Spoon (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.L. Bal (secretaris),
mw. M. Guneyli (Staatsbosbeheer), dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente
Brielle),
Dhr. Mijnans (gemeente Nissewaard) met kennisgeving
Dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne) zonder kennisgeving.

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
Er zijn 7 stemgerechtigden.

2.

Mededelingen

De heer Abrahams stelt twee vragen over de afdoening van correspondentie. Het betreft een verzoek omtrent
betalingsproblemen in het kader Covid 19 in dit geval zal contact worden opgenomen met de verzoeker. Verder
vraagt de heer Abrahams naar aanleiding van een brief aandacht voor het snel varen op de Brielse Meer en bij de
handhaving te betrekken nu dit vergunning vrij is.
Voor kennisgeving aangenomen
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Nr.
3.

Agendapunt
Vaststellen besluitenlijst
13 februari 2020

4.

Memo risico’s & reserves
Recreatieschap VP

5.

Jaarstukken 2019

Besluit

Conform
De heer Abrahams benadrukt dat er gestreefd moet worden naar het vormen van bestemmingsreserves. De heer
Hamerslag vraagt wat een acceptabel niveau zou kunnen zijn van de algemene reserve en geeft aan dat een
bestemming in de richting van uitgaven om de afbouw van de subsidiebijdragen te mitigeren daarbij tot de mogelijk
heden moet behoren. De voorzitter wijst verder nog op het projectendeel binnen de bijdrage van de provincie in
relatie tot deze problematiek. Gelet op deze opmerkingen vraagt het onderwerp om een verdere uitwerking.
Voor kennisgeving aangenomen.

Het bestuur wordt voorgesteld:
- De concept-jaarstukken 2019 van Recreatieschap Voorne-Putten met inachtname van de nieuwe
verdeelsleutel voor de deelnemersbijdragen vast te stellen;
- Het positieve resultaat over 2019 op € 331.521 vast te stellen en toe te voegen aan de
investeringsreserve.
6.

Memo proces accountant

Voor kennisgeving aangenomen
7.

Programmabegroting
2021
Het bestuur wordt voorgesteld:
- De concept-programmabegroting 2021 met een deelnemersbijdrage van € 1.248.977 vast te stellen
- Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2022-2025 van Recreatieschap VoornePutten

8.

Boscompensatie
Havenbedrijf
Het bestuur wordt voorgesteld:
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Nr.

Agendapunt

9.

Placemaking.

10.

Voortgang Quackstrand

11.

Rondvraag en sluiting

Besluit
- Kennis te nemen van het voorstel van het Havenbedrijf Rotterdam om boscompensatie voor de
realisatie van het Theemswegtracé uit te voeren in het beheergebied van Recreatieschap VoornePutten;
- In te stemmen met de eenmalige vergoeding aan het Recreatieschap verschuldigd voor een
totaalbedrag van € 5.621,- en deze baat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het bedrag betreft
een afkoopsom voor administratie/proceskosten en aanleg- en beheerkosten;
- Kennis te nemen van de door het DB op 2 april jl. vastgestelde overeenkomst

Het bestuur wordt voorgesteld:
- De financiële bijdrage voor project Placemaking Oud-Hoenderhoek van € 10.000,- vast te stellen in
de vorm van een eenmalige begrotingssubsidie ten laste van de algemene reserve
Er wordt aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van prullenbakken vanwege het aangetroffen zwerfvuil. De heer
Hamerslag vraagt om beleid gericht op laadpunten voor elektrische voertuigen. Mevrouw Guneyli geeft aan dat er
momenteel wordt gewerkt aan een dergelijk beleid.
Voor kennisgeving aangenomen.
De secretaris verzoekt om een schriftelijke ronde met betrekking tot de regiodeal en aanpassing van het Beverbos.
Deze zullen in de komende twee weken worden verzonden.
De heer de Graad merkt op dat vrachtwagens gebruik maken van de parkeerterreinen in het Bernissegebied met
het verzoek dit te handhaven.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op 9 december 2020.

Secretaris

Voorzitter

J.L. Bal

R.M. van der Kooi
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