BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

30 juni 2021
MS Teams.
Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag (gemeente
Nissewaard) vanaf 11.15 uur, dhr. L. Soeterboek (gemeente Spijkenisse) van 11.05 tot 11.15 uur, dhr. A.J. Spoon
(gemeente Hellevoetsluis), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente Brielle), dhr. W.A. Sjoukes
(gemeente Westvoorne), dhr. J.L. Bal (secretaris), dhr. F. v.d. Meer (Staatsbosbeheer).
Dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.W. Mijnans (gemeente Nissewaard) met kennisgeving.

Nr.
1.

Agendapunt
Opening

Besluit

2.

Mededelingen

-

3.

Vaststellen besluitenlijst
d.d. 12 mei 2021
Conform

4.

Communicatie
boswerkzaamheden
Bernisse-Noord

Het bestuur wordt voorgesteld om:
- In te stemmen met het voorstel om de communicatie over de boswerkzaamheden in Voorne-Putten
te intensiveren;
- Een krediet “Intensivering communicatie boswerkzaamheden Voorne-Putten” van € 16.000
beschikbaar te stellen t/m 2021 ten laste van de Investeringsreserve ter dekking van de kosten van
dit voorstel;

Nr.

Agendapunt

Besluit
Conform
De heer Sjoukes is blij met dit voorstel, hij krijgt veel vragen over de werkzaamheden. Op de vraag van de heer
Hamerslag wanneer de borden worden geplaatst geeft de heer van der Meer aan dat dit zo spoedig mogelijk is.

5.

Gebieds- en
legesverordening

Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de wijziging van de Algemene Verordening;
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de wijziging van de Legesverordening Voorne Putten;
- De vastgestelde Algemene Verordening en Legesverordening te publiceren.

Conform

6.

Tijdelijk initiatief OudHoenderhoek

Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het ingekomen verzoek om een pop-up containerbar te
realiseren als tijdelijke invulling van de locatie Oud-Hoenderhoek;
- In te stemmen met een bijdrage van € 15.000,- in de kosten ad € 30.000,- en deze incidenteel te
dekken vanuit de Algemene Reserve

Conform
De heer Abrahams vraagt naar de criteria voor de evaluatie gericht op de definitieve invulling van de locatie. De
voorzitter geeft aan dat alle kandidaten bij de definitieve invulling moeten voldoen aan de uitgangspunten voor de
uitvraag.

7.

Jaarstukken 2020

Het bestuur wordt voorgesteld:

Conform

Nr.

Agendapunt

Besluit
De voorzitter is blij met de accountantsverklaring, maar het tijdstip waarop de stukken in de postvakken ligt van de
bestuurders is beschamend. Processen en data zijn vooraf duidelijk. Het dagelijks bestuur zal een signaal afgeven
in de richting van de accountant. De vergadering stemt daarmee in.
De heer Abrahams geeft aan naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Westvoorne dat dit niet de eerste
keer is dat we over de reservepositie spreken. Hij verzoek een overzicht van het verloop van de reserves toe te
voegen aan het antwoord op de zienswijze. De positie is afgelopen jaren afgebouwd vanwege de uitvoering van
een aantal kwaliteitsimpulsen uitgevoerd en daarmee teruggekomen naar de deelnemers en de gebruikers van de
gebieden. Daarnaast zijn er nog commitments en risico’s.
De voorzitter geeft aan dat ook het gesprek met de provincie invloed heeft op de positie, deze onzekerheid geeft
aanleiding tot een verder onderzoek naar de reservepositie.
De heer Hamerslag geeft aan dat er duidelijk gemaakt moet worden dat de reserves hard nodig zijn voor de
kwaliteit en beheer van de gebieden, inclusief het groot onderhoud en de daarin te herkennen piekmomenten. Hij
betwijfelt of er uitstekende weerstandscapaciteit is.
De heer Abrahams geeft verder aan dat de algemene reserve geen vier miljoen is maar 1,3 miljoen om vrij te
besteden. Het overige vermogen heeft een bestemming.
In de komende periode zal de begroting worden geoptimaliseerd inclusief de reserves en voorzieningen.

8.

Begroting 2022

Het bestuur wordt voorgesteld:
- in te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 met een deelnemersbijdrage van
€ 1.272.707;
- Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2023-2026 van Recreatieschap VoornePutten.

Conform
De heer Hamerslag mist een risicoparagraaf en geeft aan dat de solvabiliteitsratio niet juist is weergegeven.
De heer Abrahams wijst wat betreft de ratio op de stukken van de accountant waarin deze juist is weergegeven.

9.

Rondvraag en sluiting

De heer Sjoukes vraagt om de stukken van het algemeen bestuur toe te zenden aan de secretaris vanTOP
Voorne-Putten en daarnaast de stukken tijdig te publiceren op de website.

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

Secretaris

Voorzitter

