GA AB 5 april 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.
H. Niezen, dhr. P. Neven, mevr. M. van den Barg (bestuurssecretaris), mevr. M. Guneyli (ambtelijk secretaris)

Tevens
aanwezig:

Dhr. W. Plekkenpol (AT Osborne), dhr. E. Arends (AT Osborne), dhr. H. Werksma (Programmamanager
Kwaliteitsimpuls)

Afwezig:

Dhr. T. van Vugt, dhr. A.J. de Leeuw, dhr. A. Hofstra, dhr. J.L. van den Heuvel.

Datum
vergadering

25 januari 2018

Plaats

Gouda

Nr.
1.

Agendapunt
Opening en
mededelingen

Besluit
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, constateert dat er quorum is en opent de vergadering om 15.45 uur.

2.

Besluitenlijst 7
december 2017

Er zijn geen tekstuele opmerkingen of inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van de besluitenlijst.
Besloten wordt:
- De besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 7 december 2017 vast te stellen.

3.

Schriftelijke
mededelingen

Er zijn een drietal stukken uitgegaan. Het betreft:
1. De schriftelijke instemming van Marianne Driehuijs (ambtelijk Gouda) en haar leidinggevende met het verzoek van
Groenalliantie om als formeel opdrachtgever t.b.v. de evaluatie te fungeren;
2. De aanvraag cofinanciering Kwaliteitsimpuls voor 2018 ter hoogte van 670.000 euro bij het loket van gemeente BodegravenReeuwijk, en
3. De door Groenalliantie verzonden ontvangstbevestiging van het toegekende subsidiebedrag van 426.322 euro aan het loket
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Daarnaast zijn er een aantal schriftelijke mededelingen over:
a. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
b. De aanvraag cofinanciering Kwaliteitsimpuls ter hoogte van 670.000 euro;
c. Het bloemetje aan de zieke teamleider;
d. Het afscheid van DB- en AB lid Daphne Bergman;
e. De parkeerproblematiek op het Reeuwijkse Hout;
f. Het verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk i.v.m. het actualiseren van de wegenlegger en
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g. De stand van zaken naar aanleiding van de Omgevingsdienst Midden-Hollands inzake het voornemen tot opleggen van een
last onder dwangsom.
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.
4.

5.

Uit de regio MiddenSinds de vorige vergadering in december 2017 hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.
Holland / Groene Hart
/ provincie ZuidHolland
Bestuursvoorstel
De voorzitter verwijst ten aanzien van dit vergaderpunt naar de opmerkingen uit de vergadering van het Dagelijks Bestuur, die
uitkomst evaluatie
voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden en vat de uitkomst van de evaluatie samen:
Groenalliantie en Staatsbosbeheer hebben beide aangegeven bereid te zijn om de samenwerking met elkaar voort te zetten. De
evaluatie is vlot uitgevoerd, met medewerking van alle partijen en in goede sfeer. De bestuurders bedanken de heren van AT Osborne
voor hun inzet en de resultaten. De conclusies en aanbevelingen worden overgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- Met instemming kennis te nemen van het evaluatierapport van AT Osborne, inclusief de aanbevolen vervolgstappen
voor 2018;
- Te onderschrijven dat in 2018 het accent mede moet komen te liggen op de vormgeving van de afgesproken
strategische samenwerking tussen partijen en SBB uitnodigen hiertoe in de eerste helft van 2018 concrete
voorstellen te doen;
- Het evaluatierapport ter informatie toesturen aan gemeenteraden, de beide gebiedsadviescommissies en de
geïnterviewden en hen te informeren over de vervolgaanpak.

6.

Bestuursvoorstel
principebesluit tot
voortzetting van de
samenwerking SBB GA

N.a.v. het vorige agendapunt wordt het voorliggende principebesluit vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De inzet is om in de
tweede helft van 2018 te starten met de contractonderhandelingen. Hiervoor zal in het kader van de overlegstructuur SBB-GA een
plan van aanpak worden voorbereid.
De voorzitter noemt het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 25 februari jl. om het voornemen om de samenwerking met
Staatsbosbeheer te continueren, te communiceren naar de gemeenteraden op eenduidige manier, zoals via een raadsinformatiebrief.
Het Algemeen Bestuur is akkoord met het voorstel.
Besloten wordt:
- Het principebesluit te nemen om de samenwerking met Staatsbosbeheer na 2018 voort te zetten;
- In te zetten op een duur van de samenwerking, die gelijk loopt met de periode van de provinciale begrotingssubsidie
aan Groenalliantie (einddatum 31-12-2025) met desgewenst een tussentijds evaluatiemoment in 2021;
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-

-

In te stemmen met het advies van AT Osborne om op korte termijn samen met SBB het aanbevolen Plan van Aanpak
uit te werken met een omschrijving en planning van activiteiten voor twee perioden:
2018: voortzetten huidige samenwerking & afsluiten nieuwe overeenkomst tussen SBB en GA vanaf 2019, en
2019 – 2025: versterken samenwerking & voorsorteren op mogelijk nieuwe situatie.
Aan de voorzitter en de secretaris GA alsmede aan de directeur SBB te verzoeken om het plan van aanpak
gezamenlijk voor te bereiden in het kader van de bij overeenkomst afgesproken overlegstructuur voor GA en in de
vergadering van het Dagelijks Bestuur van april 2018, uiterlijk mei 2018 een eerste concept voor te leggen;
Het rapport toe te zenden aan de betreffende gemeenteraden, de beide gebiedsadviescommissies alsmede aan
diegene, die hebben meegewerkt aan het onderzoek en hen informeren over het genomen besluit, en
De gemeenteraden te informeren over het voornemen, middels een raadsinformatiebrief.

7.

De stand van zaken
Noot ambtelijk secretaris: Tijdens de behandeling van agendapunt 7 voor vergadering van het Dagelijks Bestuur van 25
van de aanbesteding januari 2018 (direct voorafgaand aan deze vergadering van het Algemeen Bestuur) is het bestuursvoorstel aangehouden
Kwaliteitsimpuls
waardoor behandeling in het Algemeen Bestuur (nog) niet mogelijk is.
(Geheim Agendapunt)

8.

Rondvraag en
sluiting

Dhr. Neven geeft aan dat er een studie wordt gedaan naar de mogelijkheden om in de Krimpenerwaard een vakantiepark te creëren.
De locatie zal zeer waarschijnlijk op Groenalliantie-grond zijn. Er zal contact opgenomen worden met de gemeente Krimpen aan den
IJssel om e.e.a. te bespreken.
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en bijdrage. De voorzitter sluit de vergadering om
16:16 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 5 april 2018, te Gouda

Dhr. J.H. Blankenberg
Voorzitter

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