BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig:

:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

8 december 2021
MS Teams.
dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag (gemeente Spijkenisse), dhr. A.J. Spoon (gemeente
Hellevoetsluis), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne), Dhr. F. .v.d. Meer
(Staatsbosbeheer), Dhr. R. ’t Hoen (secretaris).
Dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle),

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn 5 stemgerechtigden

2.

Mededelingen

Geen

3.

Vaststelling besluitenlijst
30 juni 2021

Conform

4.

Vaststellen
vergaderschema 2022
Aanbrengen
oeverbescherming WSV
Nautica

Vastgesteld

5.

Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van en in te stemmen met de afspraken die gemaakt zijn met WSV Nautica over het
aanbrengen van beschoeiing.
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Nr.

Agendapunt

Besluit
- In te stemmen met het aanbrengen van de beoogde beschoeiing en hiervoor een krediet ter beschikking
te stellen van € 49.000 ten laste van de Algemene Reserve

6.

Najaarsrapportage 2021
en 1e begrotingswijziging

Het bestuur besluit:
- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2021, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt,
- In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
- 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;

7.

Normenkader
rechtmatigheid

Het bestuur besluit:
- In te stemmen met het Normenkader rechtmatigheid 2021;

8.

1e begrotingswijziging
2022
Uitgangspunten begroting
2023
Vervangen
voetgangersbrug Oud
Hoenderhoek

Het bestuur besluit:
- In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022
Het bestuur besluit:
- In te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2023
Het bestuur besluit:
- In te stemmen met het vervangen van het brugdek en de –leuningen van de voetgangersbrug Oud
Hoenderhoek (VPR 212);
- Een krediet van € 70.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de reserve
Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten van dit voorstel

Vervangen
aanlegvoorziening Haven
Middenplaat

Het bestuur besluit vanwege de noodzaak om de aanlegvoorzieningen te vervangen in de Haven
Middenplaat (VPR HOL 024):
- In te stemmen met het geheel vervangen van de aanlegvoorzieningen in deze haven.
- Een krediet van € 320.000 (excl. BTW) ter beschikking te stellen t/m 2022 ten laste van de reserve
Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kosten van dit voorstel.

9.
10.

11.
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Nr.

Agendapunt

Besluit
- Aangezien de reserve Vervangingsinvesteringen niet compleet dekkend is voor het vervangen van de
aanlegvoorzieningen in te stemmen met het voorstel om € 21.000 over te hevelen van de Algemene Reserve
naar de reserve Vervangingsinvesteringen.

12.

GIS-viewer

Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van de uitkomsten van het interne onderzoek;
- In te stemmen met de implementatie van de GIS-viewer

13.

Rondvraag en sluiting

Dhr. Abrahams vraagt op welke wijze de middelen worden ingezet die gereserveerd zijn voor “maatschappelijke
betrokkenheid”: Dhr. Van der Meer geeft aan dat dit besteed wordt aan de inzet van vrijwilligers, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en ten behoeve van voorlichting op scholen.
Dhr. Abrahams vraagt of er een compensatieplicht is voor de 400 bomen (zo hoorde hij) die gekapt zijn tbv ……
Dhr. Van der Meer geeft aan dat er uiteraard een compensatieplicht geldt conform de gemeentelijke verordening
en/of de boswet maar zal een en andere verder nagaan.
Dhr. De Graad vraagt naar de stand van zaken van het voorstel over de Robbe- en Roggekreek. Dhr. ’t Hoen
antwoordt dat de volgende DB en AB vergadering dit op de agenda zal komen te staan. Alsook een memo over de
verloop van reserves en voorzieningen.
Dhr. Sjoukjes vraagt of het schap benaderd is door TOP Voorne Putten over het uit de dienstregeling halen van de
Fast Ferry vaniuit Hoek van Holland. Dhr. ’t Hoen antwoord dat er inderdaad contact is met de gemeente
Rotterdam en er gekeken wordt op welke wijze te reageren (kan via het Schap maar ook via het
portefeuilleshoudersoverleg recreatie en toerisme). Dhr. De Graad vult aan dat ook hij bestuurlijke contacten, zodat
vanuit meerdere punten contact is met de gemeente Rotterdam hierover.

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

Voorzitter
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