GA AB 5 juli 2018
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig:

Dhr. J. Blankenberg (voorzitter), dhr. C.A. Oskam (penningmeester), dhr. E.J. Nieuwenhuis, dhr. L. de Wit, dhr. Datum
T. van Vugt, dhr. A. Hofstra, mevr. M. van den Barg (bestuurssecretaris), mevr. M. Guneyli (ambtelijk secretaris) vergadering

Tevens
aanwezig:

dhr. H. Werksma (Programmamanager Kwaliteitsimpuls), dhr. V. Weteling (financieel beleidsmedewerker).

Afwezig:

Dhr. A.J. de Leeuw, dhr. J.L. van den Heuvel, mevr. H. Niezen, dhr. P. Neven.

Plaats

5 april 2018

Gouda

Nr.
1.

Agendapunt
Opening en
mededelingen

Besluit
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en constateert dat er geen quorum is. Omdat er tijdig een tweede oproep uit is
gegaan, sluit de voorzitter de vergadering en opent de tweede vergadering om 14.35 uur.

2.

Besluitenlijst 25
januari 2018

Er zijn geen tekstuele opmerkingen of inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van de concept-besluitenlijst van 25 januari 2018.
Besloten wordt:
- De besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2018 vast te stellen.

Schorsing
vergadering en
opening geheime
vergadering
Besluitenlijst 5
februari 2018

De concept-besluitenlijst van 5 februari 2018 is geheim. Er zijn geen tekstuele opmerkingen of inhoudelijke opmerkingen naar
aanleiding van de concept-besluitenlijst.
Besloten wordt:
- De besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 5 februari 2018 vast te stellen.

3.

Sluiting geheime
vergadering en
heropening reguliere
vergadering
Bestuursvoorstellen
benoemingen

Geen opmerkingen.
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Besloten wordt:
Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard per 20 februari 2018
van dhr. L.A. de Wit tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
Kennis te nemen van de benoeming door de gemeenteraad van de gemeente Gouda per 31 januari 2018 van dhr. T.
Vugt tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
Dhr. L.A. de Wit te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken, en
Dhr. T. van Vugt te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.
4.

Avonturenroute

Dhr. Nieuwenhuis geeft aan dat in het voorstel staat dat toegekende cofinanciering door de subsidieregeling SGG (Programmabudget
Recreatie Groene Hart Zuid-Holland) ervoor zorgt dat de kosten weer terug vloeien in de reserve. Het is onduidelijk of het hier om
100% of 50% van de kosten gaat.
Mevr. Van den Barg licht toe dat het bedrag van € 97.600 een voorfinanciering betreft. 50% van de investeringskosten worden gedekt
uit de subsidie (en dus niet 100%).
De voorzitter vraagt om bovenstaande te verduidelijken in de besluitvorming.
Besloten wordt:
een planvormingskrediet ter beschikking te stellen van € 15.000,- voor de uitwerking van het VO ‘Speel- en
avonturenzon Reeuwijkse Hout’, en
een bedrag van € 97.600 te reserveren voor de uitvoering van het VO ‘Speel- en avonturenzone Reeuwijkse Hout’ en
deze ten laste te laten komen van de investeringsreserve Groenalliantie, compartiment Reeuwijkse Plassende e.o..
50% van de investeringskosten worden gedekt uit de subsidie;
het voorstel redactioneel aan te passen ten behoeve van het vaststellen door het AB op 5 juli a.s..

8.

Rondvraag en
sluiting

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en bijdrage. De voorzitter sluit de vergadering om
14.55 uur.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 5 juli 2018, te Gouda

Dhr. J.H. Blankenberg
Voorzitter

Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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