GA AB 16 december 2019
D19- 53255

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. van 8 juli 2019
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), mevr. Schippers, dhr. Vente, dhr. Van Vugt, mevr. Jaarsma, mevr. Atzema,
dhr. De Wit en dhr. Smit, mevr. De lange (bestuurssecretaris) en mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris).

Datum
vergadering

8 juli 2019

Plaats

Bodegraven-Reeuwijk

Ook aanwezig: dhr. Weteling (financieel beleidsmedewerker SBB) en dhr. Werksma (programmamanager
Kwaliteitsimpuls)
Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

Besluit
Dhr. Oskam opent als voorzitter van Groenalliantie de vergadering om 13.45 uur en heet de aanwezigen welkom. Voorafgaand was er
een DB-vergadering. De vergadering is dit keer in Bodegraven-Reeuwijk. Er is quorum.
Dhr. Oskam heet mevr. De Lange welkom. Zij is interim bestuurssecretaris voor een periode van minimaal drie maanden.
Er volgt een voorstelrondje.
Dhr. Oskam vraagt of er mededelingen zijn.
Dhr. Van Vugt stelt voor om de voordracht tot het ontwikkelen van een verordening voor de regulering van het hondenbezoek van de
AB-agenda te halen, omdat na de instemming van het DB nog een consultatierondje langs de colleges volgt. Het is derhalve nog niet
mogelijk om het voornemen tot het ontwikkelen van een verordening vast te stellen.
Dit is akkoord.

2.

3.

Besluitenlijst GA AB
vergadering 6
december 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Ingekomen stukken
en schriftelijke
mededelingen

De ingekomen stukken en mededelingen worden kort doorgenomen.

Besloten wordt:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Ingekomen stukken:
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

1

Mededelingen:
Dhr. Van Vugt deelt mede dat in het DB voorafgaand aan het AB is besloten om vooralsnog geen akkoord te geven op het voornemen
van het beheerteam om de ganzen in het werkgebied van de Reeuwijkse Plassen en omstreken te bestrijden middels afschot. Er is
verzocht om met de betrokken gemeenteambtenaren eerst de verschillende mogelijke maatregelen te bespreken en een
communicatiestrategie te bepalen, voordat tot (evt.) afschot over wordt gegaan. Ook Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen willen
hierbij aansluiten.
De ambtelijk secretaris geeft aan dat zij dit op zal pakken.
Ten aanzien van het deelgebied Krimpenerwaard zijn geen bezwaren.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.
4.

5.

Uit de regio MiddenHolland/Groene
Hart/Provincie ZuidHolland

Onderlinge uitwisseling van actuele informatie voor Groenalliantie.

Bestuursvoordracht
met de conceptjaarstukken 2018

Dhr. Weteling is aanwezig voor een toelichting op de financiële bestuursvoordrachten. De concept-jaarstukken 2018 zijn op 28 maart
besproken met dhr. Vente als penningmeester van het bestuur. Gevraagd wordt om in deze AB-vergadering de concept-jaarstukken
2018 vast te stellen. Het positieve resultaat over 2018 is € 171.902; dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve
Groenalliantie en wordt bestemd ten behoeve van de Investeringsreserve Groenalliantie, Kwaliteitsimpuls fase 3 (uitvoering project
prioritaire verbindingen). Het ontstane overschot is het resultaat van de ingroeiregeling.

Er zijn geen bijzonderheden.

De accountant heeft de controleverklaring gegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid van de jaarstukken.
Besloten wordt:
- De jaarstukken 2018 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen;
- Het positieve resultaat over 2018 op € 171.902 vast te stellen en dit bedrag toe te voegen aan de Investeringsreserve
Groenalliantie, ten behoeve van Kwaliteitsimpuls fase 3 (uitvoering project prioritaire verbindingen);
- De verlenging van de volgende kredieten vast te stellen:
Bijdrage website promotie Groene Hart voor 2019 en 2020;
Opknappen Daghaven Twaalfmorgen voor 2019;
Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen voor 2019;
Grondaankoop twee percelen Loetbos voor 2019;
Wandelnetwerk Zuidplas voor 2019.
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6.

Bestuursvoordracht
met de ontwerpprogrammabegroting

- Na vaststelling van de jaarstukken 2018 door het Algemeen Bestuur de stukken toesturen aan aan toezichthouder Provincie
Zuid- Holland en aan de deelnemers van de Groenalliantie.
Dhr. Weteling geeft een toelichting. Gevraagd wordt om in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2020 (met een indexatie
van 1,5% op materieel en 3,2% op personeel) en om kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023.
De totale begroting 2020 sluit op nul. De uitgangspunten in de begroting zijn aangepast n.a.v. de werkconferentie van 18 februari jl..
De meerjarige financiering na uittreding provincie Zuid-Holland, evenals potentiële bodemverontreiniging en de eindafrekening van
verstrekte subsidies zijn als risico’s opgenomen.
De begroting is op 28 maart besproken met dhr. Vente als penningmeester van het bestuur.
Besloten wordt:
- De ontwerp-programmabegroting 2020 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke
deelnemersbijdrage van in totaal € 1.407.500 vast te stellen;
- Na vaststelling de programmabegroting 2020 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het
schap sturen.

7.

Bestuursvoordracht
verhoging
deelnemersbijdragen
(aangepaste
besluitvorming)

Dhr. Oskam licht toe dat met het bestuursvoorstel “verhoging deelnemersbijdragen” reeds is ingestemd in het DB van 23 mei jl., op het
gevraagde onder sub e na. Tijdens de vergadering gaf dhr. Vente aan dat hij hierover een terugkoppeling in de eerstvolgende
vergadering. Het volgende wordt ter vergadering voorgesteld als nieuw sub e:
- Het College van B en W van de gemeente Krimpenerwaard n.a.v. de besluitvorming op 8 juli 2019 aan het Dagelijks Bestuur van de
Groenalliantie te verzoeken de verhoging van de deelnemersbijdrage in de komende najaarsnota van de gemeente Krimpenerwaard
te verwerken (middels aanpassing van het meerjarenperspectief).
Hiermee wordt ingestemd.
Het bestuur dankt dhr. Vente voor zijn inzet bij deze kwestie.
Besloten wordt:
(Uitgaande van de vastgestelde begroting 2019 en bij gelijkblijvende omstandigheden en ongewijzigd beleid);
- Vast te stellen dat de deelnemersbijdragen vanaf het begrotingsjaar 2022 in beide werkgebieden van Groenalliantie op
eenzelfde grondslag berekend worden (verdeling van het negatief exploitatiesaldo op basis van het inwoneraantal per
gemeente), hetgeen voor alle deelnemers neerkomt op het vertrekpunt van een deelnemersbijdrage van € 7 per inwoner
(inclusief jaarlijkse indexatie);
- Vast te stellen dat de hoogte van de deelnemersbijdrage voor de gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2022 structureel
zal stijgen met een bedrag van € 182.300 per jaar en voor de Krimpen aan den IJssel met een bedrag van € 400 per jaar,
hetgeen overeenkomt met het bedrag van de verlaging van de provinciale begrotingssubsidie van structureel 10% in de
periode van 2022 tot 2026 (= 47% i.p.v. 57% van het totale exploitatietekort);
- Vast te stellen dat de omvang van de deelnemersbijdragen van de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en
Waddinxveen onveranderd blijven, waardoor het begrotingsvolume van Groenalliantie in 2022 ondanks de provinciale
korting ongewijzigd blijft;
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- Te bepalen dat hiertoe artikel 33, lid 2 onder a en b van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie in 2021
overeenkomstig wordt gewijzigd en met ingang van 1 januari 2022 - met instemming van de deelnemende raden - in werking
treedt;
- Het College van B en W van de gemeente Krimpenerwaard n.a.v. de besluitvorming op 8 juli 2019 aan het Dagelijks Bestuur
van de Groenalliantie te verzoeken de verhoging van de deelnemersbijdrage in de komende najaarsnota van de gemeente
Krimpenerwaard te verwerken (middels aanpassing van het meerjarenperspectief);
- Vast te stellen dat de bij begroting 2015 doorgevoerde compartimentering in de investeringsreserve Groenalliantie bij de
vaststelling van de (ontwerp) begroting 2022 komt te vervallen, een en ander met in acht name van de zienswijze van de
betrokken gemeenteraden;
- Af te spreken dat – zolang er voldoende financiële buffer is – de Algemene Reserve Groenalliantie tot 2022 – indien
noodzakelijk - als voeding dient voor de Investeringsreserve GA, ook indien dit alleen ten gunste komt van investeringen in
het werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o., waardoor de gevolgen van de onevenredigheid in inkomsten tussen de
werkgebieden worden verzacht (het beginsel van gelijke inbreng in de samenwerking);
- De inhoud van deze besluitvorming ter kennis te brengen van alle deelnemende gemeenteraden;
- De inhoud van deze besluitvorming in het kader van de begroting 2021 ter kennis te brengen van de provinciaal
toezichthouder op de begroting, en
- De geheime status van dit besluit en de notitie (de)compartimentering op te heffen.
8.

Bestuursvoordracht
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Nota
weerstandsvermogen Besloten wordt:
- De Nota Weerstandsvermogen vast te stellen.

9.

Bestuursvoordracht
Financële
Verordening

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Bestuursvoordracht
Nota Reserves en
Voorzieningen

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Bestuursvoordracht
Controleverordening

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

10.

11.

Besloten wordt:
- De Financiële verordening vast te stellen.

Besloten wordt:
- De Nota Reserves en Voorzieningen vast te stellen.

Besloten wordt:
De Controleverordening vast te stellen.
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12.

13.

Bestuursvoordracht
Nota Investeringen,
Waarderingen en
Afschrijvingen

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Bestuursvoordracht
Treasurystatuut

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Besloten wordt:
- De Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen vast te stellen.

Besloten wordt:
- Het Treasurystatuut vast te stellen.
14.

Bestuursvoordracht
Plan van Aanpak met
procesvoorstel
Beheer- en
Ontwikkelplan

Dhr. Oskam geeft een toelichting op het onderliggende stuk. Het betreft het ‘Ontwikkel- en beheerplan’ en dat is een verplicht
planfiguur uit de GR GA. Dit plan moet een algemeen handelingskader vormen voor het bestuur. Om de richting te bepalen van het
Ontwikkel- en beheerplan zijn in het bestuursvoorstel enkele uitgangspunten en kaders geschetst voor het opstellen van het
Ontwikkel- en beheerplan. Tevens is een voorstel opgenomen voor het proces van ontwikkeling van het plan. Gevraagd wordt om in te
stemmen met het ontwikkelen van het ‘Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie’ en ten behoeve van de planontwikkeling een krediet
beschikbaar te stellen van € 75.000 ten laste van de Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met 31 december 2020.
Besloten wordt:
- Het ontwikkelen van het ‘Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie’ vast te stellen, en
- Ten behoeve van de planontwikkeling een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 ten laste van de Algemene Reserve
van de Groenalliantie tot en met 31 december 2020.

15.

Bestuursvoordracht
regulering bezoek
honden - vervallen –

Dit onderwerp is van de agenda gehaald.

16.

Bestuursvoordracht
Gemarkeerde
wandelroutes
Krimpenerhout

Er is een ontwerp gemaakt voor vier gemarkeerde wandelroutes in de Krimpenerhout. De wandelroutes zijn bedoeld voor
verschillende doelgroepen en hebben alle vier een eigen thema. Het DB heeft reeds ingestemd. AB vaststelling is derhalve niet nodig.
Er wordt kennis genomen van het stuk.
Op 16 juli a.s. wordt het voorstel voorgelegd aan de gebiedsadviescommissie KW. De opmerkingen zullen – ter oordeel van de
secretaris – worden verwerkt in de uitwerking.

17.

Bestuursvoordracht
Gouwebos
speelvoorziening
Boskoopzijde

Dhr. Oskam geeft een korte toelichting. Op 6 december 2018 heeft het bestuur van de Groenalliantie opdracht gegeven om een
Voorlopig Ontwerp te ontwikkelen voor het project ‘Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde’. Het bestuur heeft hiervoor een
plankrediet en middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld als onderdeel van fase 2 en 3 van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.
Het voorliggende bestuursvoorstel bevat een VO voor het project, inclusief bijbehorende kostenramingen. Gevraagd wordt om in te het
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Voorlopig Ontwerp, vast te stellen ten behoeve van de uitvoering, inclusief de voorbereiding daarvan een krediet beschikbaar te
stellen van € 50.000, en dit ten laste te laten komen van de al gereserveerde investeringsmiddelen á € 670.000 voor de planfase 2 en
3 van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Ook wordt gevraagd om in te stemmen met een kostenneutrale aanpassing van de
beheermaatregelen vanaf 2019, alsmede het Voorlopig Ontwerp ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie
Reeuwijkse Plassen.
Omdat het speeltoestel aan de Boskoopse zijde van het Gouwebos wordt geplaatst en hiermee ook ten bate komt van de
recreatievoorzieningen van Alphen aan den Rijn, is een verzoek tot cofinanciering ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn
(college van B&W). Het resultaat daarvan is nog niet bekend.
Besloten wordt:
- Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de speelvoorziening aan de Boskoopzijde van het Gouwebos vast te stellen;
- Ten behoeve van de uitvoering, inclusief de voorbereiding daarvan een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000, en dit
ten laste te laten komen van de al gereserveerde investeringsmiddelen á € 670.000 voor de planfase 2 en 3 van de
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie;
- Een kostenneutrale aanpassing van de beheermaatregelen vanaf 2019 vast te stellen;
- In te stemmen om bovenstaande ter advies aan de gebiedsadviescommissie RP voor te leggen conform artikel 24, lid 2 van
de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie en commentaren van de gebiedsadviescommissie op het plan te verwerken
mits niet strijdig met de essentie van het plan een en ander ter beoordeling van de secretaris van de
gebiedsadviescommissie.
18.

Bestuursvoordracht
fietspad Oostpolder

Dit betreft een relatief nieuwe fietspad in slechte staat vanwege wateroverlast en verzakkingen. De geraamde kosten voor het
compleet herstellen zijn fors en onevenredig groot. Het fietspad maakt geen onderdeel uit van een doorgaande fietsroute en wordt
daardoor door fietsers relatief weinig gebruikt. Derhalve wordt gevraagd om in te stemmen met het omvormen van het fietspad in de
Oostpolder tot een geasfalteerd wandelpad door de functie “fietspad” er af te halen en aan de gemeente Gouda te verzoeken hiertoe
een verkeersbesluit te nemen.
Dhr. Van Vugt verzoekt om hierbij de kanttekening te schetsen dat de ontwikkelingen van de nieuwe Goudse wijk Westergouwe de
functie als fietspad in de toekomst wellicht weer actueel maken.
Besloten wordt:
- Het omvormen van het fietspad in de Oostpolder tot een geasfalteerd wandelpad vast te stellen door de functie “fietspad”
er af te halen;
- Aan de gemeente Gouda te verzoeken hiertoe een verkeersbesluit te nemen.

19.

Rondvraag / sluiting

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.
Dhr. Oskam bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.30 uur.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 16 december 2019.

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Mevr. mr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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