GA AB 6 december 2018
D18-40962
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig: dhr. Oskam, mevr. Schippers, mevr. Atzema, dhr. Vente, dhr. De Wit, mevr. Jaarsma, dhr. Janson,
mevr. Van den Barg (bestuurssecretaris) en mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris).

Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

Datum
vergadering

4 oktober 2018

Plaats

Gouda

Besluit
Dhr. De Wit is in verband met agendapunt 2 uit het AB aangewezen als tijdelijk voorzitter en opent de vergadering om 14.30 uur. Hij
heet de aanwezigen welkom en er volgt een kennismakingsrondje. Er is quorum.
Hilde Niezen en Robèrt Smits zijn verhinderd.

2.

Voordracht
Benoeming
voorzitter,
penningmeester en
nog niet benoemde
leden

Dhr. De Wit geeft een korte toelichting bij het voorstel.
Artikel 19 lid 1 van de GR bepaalt dat de voorzitter door en uit het AB wordt aangewezen. Hierbij is artikel 27 Reglement van Orde
voor de Vergaderingen (stemmingsprocedure bij kandidatuur meerdere personen) van toepassing.
Ten behoeve van het voorzitterschap hebben zich twee kandidaten gemeld: dhr. Oskam en dhr. Van Vugt. Zij krijgen ieder kort het
woord om hun rol als voorzitter te bepleiten. Hierna trekken de kandidaten zich terug. Het Algemeen Bestuur stemt anoniem middels
stembriefjes. Na het tellen van de stemmen door mw. Van den Barg (de bestuurssecretaris) worden de kandidaten teruggeroepen
voor de uitslag.
Dhr. Oskam heeft de meeste stemmen en wordt benoemd tot voorzitter. Hij ontvangt felicitaties van alle aanwezigen. . Dhr. De Wit
draagt vervolgens het voorzitterschap van deze vergadering over aan dhr. Oskam.
Dhr. Oskam gaat verder met de bespreking van het bestuursvoorstel.
Artikel 19 lid 2 GR bepaalt dat de plaatsvervangend voorzitter door en uit het AB wordt aangewezen.
Dhr. Van Vugt wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.
Artikel 6 van de GR bepaalt dat het AB bestaat uit leden die door de gemeenteraad worden aangewezen.
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Er wordt kennis genomen van de benoemingen van dhr. J. Vente en dhr. L. de Wit als leden van het AB door de gemeenteraad van de
gemeente Krimpenerwaard. Ook wordt kennis genomen van de benoemingen van mevr. R. Boere en dhr. B Bening als hun
plaatsvervangers.
Er wordt kennis genomen van de benoemingen van mevr. K. Jaarsma en dhr. J. Janson als leden van het AB door de gemeenteraad
van Krimpen aan den IJssel. Ook wordt kennis genomen van de benoemingen van dhr. A. Timm en dhr. A. Neeleman als hun
plaatsvervangers.
Als bijlagen zijn de gemeentelijke besluiten tot benoeming tot AB lid bijgevoegd.
Mevr. Jaarsma en dhr. Vente worden benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur.
De functie van penningmeester is facultatief. Het bestuur ziet vanwege toekomstige financiële uitdagingen redenen om een
penningmeester aan te wijzen. Dhr. Vente wordt benoemd tot penningmeester.
Besloten wordt:
- Dhr. J. Vente te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Mevr. K. Jaarsma te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Dhr. C.A. Oskam te benoemen als voorzitter van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Dhr. Van Vugt te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Dhr. Vente te benoemen als penningmeester van Groenalliantie Midden-Holland e.o..
3.

Besluitenlijst AB GA
5 juli 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
het verslag ongewijzigd vast te stellen.

4.

Ingekomen stukken
en schriftelijke
mededelingen

Er zijn diverse mededelingen en een ingekomen stuk ter kennisname.
Mw. Van den Barg geeft aan dat de nieuwe boekjaarbijdrage voor 2019 is aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Voor de
bijdrage uit 2018 zal de provincie een gewijzigde subsidiebeschikking opstellen , conform eerder gemaakte ambtelijke afspraken
hierover. Gevraagd wordt het eerdere besluit uit de zomer (schriftelijke DB-ronde) te bekrachtigen en als uiting van het bereikte
akkoord met de provincie in te stemmen met het intrekken van het bezwaarschrift. Het bestuur is akkoord.
Mw. Van den Barg geeft aan dat de ingekomen brief van de gemeente Krimpenerwaard met een verzoek om een bijdrage van €
700.000aan een regionaal fietspad , komend uit de investeringsreserve KW, bezien moet worden in combinatie met fase 3 uit de
Kwaliteitsimpuls (verbindingen). Het plan van aanpak hiervoor ontbreekt nog, is pas voorzien in 2019. Zij stelt voor dit punt verder te
bespreken in het hierna volgende DB. Dit is akkoord.
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Dhr. De Wit vraagt of de werkzaamheden bij de surfplas Krimpenerhout conform planning lopen en of het bestuur op de hoogte kan
worden gehouden van ontwikkelingen. Mw. Van den Barg neemt het punt mee als uit te voeren aandachtspunt.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen;
In te stemmen met het intrekken van het bezwaarschrift t.b.v. de subsidiebeschikking 2018.
5.

Voordracht installatie Mevr. Jaarsma vraagt naar de introductie- en kennismakingsmogelijkheden voor de leden van de gebiedsadviescommissies. Dit wordt
leden gebiedsadvies- algemeen als zinvol gezien.
commissies
Dhr. Oskam en dhr. De Wit noemen een kennismakings- en informatiesessie of een gebiedsrondleiding als een goede mogelijkheid.
De bestuurssecretaris neemt de suggesties mee en komt hierop terug met een voorstel. De vorm die gekozen wordt alsmede de
timing hangen ook van de behoefte van de gebiedsadviescommissies zelf af.
Dhr. Van Vugt deelt mede dat inmiddels ook het tweede lid en haar plaatsvervanger van Gouda benoemd is.
Dit wordt verwerkt in de besluitenlijst.
De voorzitter deelt mede dat de benoemingen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op korte termijn zullen plaatsvinden.
Tenslotte worden de voorzitters van de gebiedsadviescommissies benoemd. Voor het werkgebied Krimpenwaard is dit mevr. Jaarsma
en voor het werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o., is dit mevr. Schippers. Bij verhindering kunnen zij elkaar desgewenst over en weer
vervangen.
Besloten wordt:
dhr. K. Larooij en mevr. G. Smit als leden van de gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard te benoemen voor de
gemeenteraad van Krimpenerwaard. Er zijn nog geen plaatsvervangers benoemd;
Mevr. M. Wekker en dhr. A. van Tienhoven als leden van de gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard te benoemen
voor de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel;
Dhr. J. van der Elst en mevr. J. Bregman als hun plaatsvervangers te benoemen;
Dhr. A.T.M. Grooten en mevr. S.M. Vink-Vermeulen als leden van de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen
e.o. te benoemen voor de gemeenteraad van Waddinxveen;
Mevr. B. Prins-van den Boomgaard en dhr. H.J.N.J.M. Hettema te benoemen als hun plaatsvervangers;
Dhr. C. Quik en mevr. T. Uittenbroek als leden van de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o. te benoemen
voor de gemeenteraad van Gouda;
Mevr. T. Uittenbroek en dhr. C. Quick te benoemen als hun plaatsvervangers;
Als (voorlopige) leden en plaatsvervangende leden van de gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard en de
gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o. te benoemen de door de gemeenteraden (nog) voor te dragen
raadsleden en in de eerstvolgende AB vergadering over te gaan tot definitieve benoeming van de nog niet benoemde
commissieleden en hun plaatsvervangers;
Mevr. Jaarsma te benoemen als voorzitter van de gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard;
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Mevr. Schippers te benoemen als voorzitter van de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o..
6.

Voordracht
aanpassing
instellingsbesluit
gebiedsadviescommi
ssie RP e.o.

In de vergadering van het AB van 5 juli jl. is besloten dat, als gevolg van het uitreden van de gemeente Alphen aan den Rijn in 2017,
voor de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o. per deelnemende gemeente 2 raadsleden worden voorgedragen als lid en
2 raadsleden worden voorgedragen als plaatsvervangend lid, net als voor de Gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard. Dit was
voorheen 1 raadslid en 1 plaatsvervanger per gemeente in de regio RP.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besloten wordt:
- Het aangepaste instellingsbesluit voor de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o. vast te stellen.

7.

8.

Voordracht
instemmen
vergaderschema DB
en AB

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het vergaderschema 2019.

Rondvraag en
sluiting

Dhr. Vente vraagt aan de ambtelijk secretaris om de besluitvorming uit de schriftelijke ronde d.d. 18 augustus 2018 over een
erfpachtrechtkwestie ook op te nemen in het verslag, zodat dit schriftelijk is vastgelegd. De ambtelijk secretaris geeft aan dat zij dit in
een extra geheim DB verslag zal zetten, ter vaststelling op 15 november 2018.

Besloten wordt:
- Het vergaderschema 2019 vast te stellen voor AB en DB.

Er zijn geen overige vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 15:10 uur. Het eerstvolgende AB is op 6 december 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 6 december 2018,

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

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