BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

9 december 2020
Burgerzaal 40, 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. H.S.A. Abrahams (gemeente
Brielle), dhr. J.W. Mijnans (Nissewaard) dhr. J.L. Bal (secretaris), Mw. M. Guneyli (Staatsbosbeheer), dhr. H. Werksma
(Staatsbosbeheer) agendapunt 4, dhr. N. de Snoo (Staatsbosbeheer) agendapunt 5, Mw. L. van Genderen
(Staatsbosbeheer) agendapunt 5,
dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne).

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

Besluit
-

2.

Mededelingen

De voorzitter geeft aan dat gelet op de Covid 19 wordt gekeken of de betalingsregelingen passend zijn. Verder
wordt beoordeeld of er in bijzondere gevallen maatwerk moet worden toegepast. Hierop wordt teruggekomen.
De aanschaf van een vervangende boot wordt aangekondigd.
Ten slotte de mededeling dat het gesprek met de provincie ook met de andere schappen wordt gevoerd gelet op de
bijdrage
De heer de Graad kondigt een toelichting aan op de aanleg van de nieuwe Suurhoffbrug door de gemeente
Westvoorne. Dit zowel voor het DB en AB.

3.

Vaststellen besluitenlijst
d.d. 1 juli 2020
Conform

1

Nr.
4.

Agendapunt
Plan van aanpak
Ontwikkelingsperspectief
bossen VP

Besluit
Het bestuur wordt voorgesteld om:
 Kennis te nemen van het Plan van Aanpak ‘Ontwikkelperspectief bossen Voorne-Putten’;
 Het opstellen van een ‘Ontwikkelingsperspectief bossen Voorne-Putten’ vast te stellen;
 Voor de uitvoering een uitvoeringsbudget van € 54.000 ter beschikking te stellen en dit ten laste te
laten komen van de investeringsreserve na overheveling uit de algemene reserve

Conform
De heer Werksma geeft een uitgebreide toelichting op het Plan van Aanpak.
De heer de Graad vraagt of de geldstromen al in kaart zijn gebracht en of de relatie met de RES in het bijzonder de
zonnevelden wordt meegenomen.
De heer Werksma geeft aan dat de provincie de strategie mede heeft ontwikkeld, wat betreft de financiering wordt
nog onderzoek naar gedaan, advies is om met de provincie in gesprek te gaan. In het kader van de RES wordt
gekeken naar de juiste combinaties.
De heer Hamerslag vraagt of er quick-wins te maken zijn omdat de opgave op zich lastig zal zijn en vraagt om een
aanpak in fases met de meeste kansrijke mogelijkheden ook eerder uit te voeren, daarnaast vraagt de heer
Hamerslag om een voortvarende verkenning van de financiering. De heer Werksma geeft aan te komen tot een
investeringsstrategie met daarbij de quick-wins.
De heer Spoon vraagt waarop de genoemde 10% is gebaseerd en wijst op alle ruimtelijke opgaven. Wat is de huidige
voorraad en wat wordt hierin meegenomen. Landelijk dient er 37.000 ha toegevoegd te worden. Hiervan neemt
Staatsbosbeheer 5000 ha voor haar rekening. Wat betreft Voorne-Putten zal eerst een nulmeting worden uitgevoerd.
De strategie van het schap is om bos toe te voegen vooral voor recreatieve doeleinden. Om dit te realiseren wil het
schap komen tot een zoekrichting. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de landelijke opgave. De
nulmeting zal ook betrekking hebben op gebieden binnen Voorne-Putten buiten de eigendommen van het schap.
De heer Spoon vraagt zich af of er een grote behoefte is aan bos. Het landelijke uitgangspunt van 10% wordt niet
zonder meer nagestreefd. De heer Abrahams geeft aan zich te kunnen vinden in de voorgenomen onderzoeken en
vraagt om ook te kijken naar de grenzen van het werkgebied. De heer Sjoukes heeft de vraag gesteld om aandacht
te hebben voor het openlandschap en diversiteit inclusief een voedselbos. Verder heeft hij nog de vraag of het
schap betrokken is bij de RES hetgeen inderdaad zo is.
De voorzitter stelt de vraag of verwerving binnen de scoop valt hetgeen eveneens wordt bevestigd. De heer
Mijnans geeft aan dat op Putten de ruimte graag wordt aangeboden.
De heer Werksma verlaat de vergadering.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

5.

Samenwerkingsovereenkomst

Het bestuur wordt voorgesteld:
 In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen het recreatieschap Voorne-Putten en
Staatsbosbeheer;
 De voorzitter op grond van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling te machtigen het
recreatieschap hierin te vertegenwoordigen en deze overeenkomst te ondertekenen.

Conform
Na een korte toelichting van de voorzitter waarin wordt aangegeven dat de huidige begroting als uitgangspunt blijft
gelden. Door de leden wordt positief gereageerd op het voorstel en de samenwerking tussen het recreatieschap en
Staatsbosbeheer in de afgelopen periode. De heer de Snoo is verheugd dat de veranderingen worden
waargenomen inbegrepen de gewijzigde governance.

6.

7.

8.

Normenkader
rechtmatigheid 2020

Het bestuur wordt voorgesteld:
 Vaststellen van het normenkader rechtmatigheid 2020

Conform
Uitgangspunten begroting Het bestuur wordt voorgesteld:
2022
 Vaststellen van de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2022

Najaarsrapportage 2020
en 1e begrotingswijziging

Conform
Het bestuur wordt voorgesteld:
 De Najaarsrapportage 2020 vast te stellen, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt,
met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening
groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de
deelnemers;
 In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
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Nr.

Agendapunt

Besluit
 In te stemmen met de mutaties op de reserves, waaronder de overheveling van middelen van de
Algemene Reserve naar de investeringsreserve en de eenmalige onttrekking uit de Algemene
Reserve ter dekking van het tekort;
 De 1e begrotingswijziging 2020 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een
reactie aan de deelnemers te zenden

Conform
Met de opmerking dat de gemeenteraad van Hellevoetsluis later in de week het voorstel zal behandelen.

9.

Kosten opdrachtgeverHet bestuur wordt voorgesteld:
schap en opdrachtnemer De kosten van bestuursondersteuning, inclusief secretariaat, worden conform de huidige
schap
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.

10.

Kwaliteitsimpuls
Quackstrand afronding
fase 1

Conform
Het bestuur wordt voorgesteld:
 De afronding qua uitvoering en qua financiele verantwoording van de inrichting van de
kwaliteitsimpuls Quackstrand in 2020 vast te stellen (afronding fase 1).
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Nr.

Agendapunt

Besluit
 Het reserveren van het benodigd budget voor fase 2 (de botenhelling en aanlegsteiger) vast te
stellen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.
 Het vervolg van de Kwaliteitsimpuls (fase 3) vast te stellen en hiervoor een krediet beschikbaar te
stellen (te financieren uit het restant budget van de fases 1 en 2)
 De prioritering van de maatregelen in fase 3 vast te stellen.

Conform
De heer Abrahams heeft een vraag over de wensenlijst en het bijbehorende budget. Mw. Guneyli geeft aan dat
vanuit de onderuitputting de kosten van deze wensen worden gedekt, hiervoor volgt een voorstel.
De heer de Graad vraagt aandacht voor de relatie van het parkeerterrein met de paviljoens indien daar nieuwe
initiatieven ontstaan aan de andere zijde van de N57.

11.

Maatregelen Beverbos

Het bestuur wordt voorgesteld:
 Een krediet te bekrachtigen van maximaal € 30.000,- ten laste van de investeringsreserve na
overheveling uit de Algemene Reserve.

Conform

12.

Afwijking RO budget

Het bestuur wordt voorgesteld:
 Een principebesluit te nemen om het tekort op de RO begroting in 2021 te dekken vanuit de
schapsbegroting 2021 en daarmee te borgen dat de aanbestedingen in najaar 2020 op de markt
konden worden uitgezet.
Conform

De heer Abrahams vraagt wie verantwoordelijk is voor het maaien van de waterplanten. Bij de oevers is dit het
recreatieschap en voor de doorvaarroutes het waterschap. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen bij havens
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Nr.

Agendapunt

Besluit
of kreken afzonderlijke afspraken gemaakt. Als er vragen zijn over dit beheer kunnen deze direct aan
Staatsbosbeheer worden gesteld. Met deze afspraken hangt ook de vergoeding samen.

13.

Kwaliteitsverbetering
ruiterpaden

Het bestuur wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van het project Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden.

14.

Vergaderschema DB/AB
2021
Rondvraag en sluiting

15.

Conform
Conform
-

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op - maand 2021

Secretaris

Voorzitter

J.L. Bal

R.M. van der Kooi
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