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1. ONTWERP-BESLUIT








Het principebesluit nemen om de samenwerking met Staatsbosbeheer na 2018 voort te
zetten;
Inzetten 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;
Instemmen 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:
o 2018: voortzetten huidige samenwerking & afsluiten nieuwe overeenkomst tussen
SBB en GA vanaf 2019, en
o 2019 – 2025: versterken samenwerking & voorsorteren op mogelijk nieuwe situatie.
Aan de voorzitter en de secretaris GA alsmede aan de directeur SBB 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, uiterlijk mei
2018 een eerste concept voor te leggen;
Het rapport toezenden aan de betreffende gemeenteraden, de beide
gebiedsadviescommissies alsmede aan diegene, die hebben meegewerkt aan het onderzoek
en hen informeren over het genomen besluit.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Tijdens de werkconferentie van het Algemeen bestuur op 6 oktober 2017 is tussen de aanwezige
bestuurders unaniem de intentie uitgesproken om te komen tot een voortzetting van de publiekpublieke samenwerking met Staatsbosbeheer. De uitkomst van het uitgevoerde evaluatieonderzoek
van 9 januari 2018 bevestigt dit. AT Osborne concludeert in haar rapport op pagina 10, dat gemeenten
binnen GA hebben aangegeven om de onderlinge samenwerking met SBB na 2018 voort te willen
zetten. Ook SBB heeft de intentie uitgesproken om verder te willen gaan met GA. Partijen zijn van
mening dat het niet nodig is dat PZH hierin een partij een is.
GA en SBB onderkennen volgens het rapport beiden dat er uitdagingen zijn. Deze uitdagingen kunnen
ruwweg worden toebedeeld naar 2 perioden:
(Aansluitend op de werkingsduur uit artikel 12 van de tripartiete overeenkomst)




2018: voortzetten huidige samenwerking & afsluiten nieuwe overeenkomst tussen SBB en GA
vanaf 2019;
2019 – 2025: versterken samenwerking & voorsorteren op mogelijk nieuwe situatie;

Voor beide periodes zijn aandachtspunten benoemd. Een groot aantal hiervan zijn ook genoemd in de
werkconferentie van het Algemeen Bestuur op 6 oktober jl. (bijv. aandacht voor compartimentering,
grondslag deelnemersbijdragen, overheadpercentage, efficiënter werken en nieuwe verdienmodellen,
1

neerwaarts meerjarenperspectief). Uw bestuur wordt geadviseerd de aanbevelingen uit het rapport
over te nemen en acties te concretiseren in het aanbevolen Plan van Aanpak. De voorbereiding
hiervan geschiedt in het kader van de tussen GA en SBB afgesproken overlegstructuur voor
Groenalliantie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING





Dagelijks Bestuur, 7 december 2017, kenmerk GA/ 17-210-7;
Algemeen Bestuur, 9 maart 2017, besluitvorming over de tripartiete overeenkomst
2017/2018 tussen GA - SBB – PZH, kenmerk GA/ 17-653-5;
Dagelijks Bestuur, 8 december 2016, kenmerk GA/ 2016-573257599, en
Algemeen Bestuur, 8 december 2016, kenmerk GA/ 2016-573431831.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Bij de uitwerking van het Plan van Aanpak dienen de voorwaarden in acht te worden genomen,
waaraan de publiek-publieke overeenkomst in het aanbestedingsrecht moet voldoen:
 uitvoering van taak van algemeen belang die op beide partijen gezamenlijk rust;
 echte samenwerking, dus niet alleen dienstverlening.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Richtsnoer voor het Plan van Aanpak: de begroting van GA is en blijft kaderstellend voor de
uitgaven in het kader van de samenwerking met SBB, waaronder dienstverlening.

6. COMMUNICATIE



Zie onder ontwerpbesluit;
De provincie Zuid-Holland informeren over het evaluatierapport en het genomen besluit.

Publicatie bijgevoegd: nee

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING



Voorbereid door de bestuurssecretaris in afstemming met het rapport van AT Osborne;
Vooraf besproken in het bestuurlijk overleg op 17 januari 2018 tussen de voorzitter GA en de
verantwoordelijke divisiedirecteur SBB.

8. VERDERE PROCEDURE
 Opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak, waaronder herijking begroting 2018 (eerste
helft 2018), en
 Contractbesprekingen 2e helft 2018.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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