GA AB Besluitenlijst
D21-47964
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), mevr. Niezen, dhr. Vente (penningmeester), Dhr. Derickx, De Wit, dhr.
Wagner, dhr. Van Keulen (bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr. Werksma
(programmamanager), mevr. Franken (Financieel Beleidsmedewerker) en dhr. Rumpff (Projectleider).
Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

2.

Besluitenlijst van 22
april 2021

Datum
vergadering

28 juni 2021

Plaats
Digitaal
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn afmeldingen van dhr. Van Vugt, mevr. Schippers, dhr. Tempel en
dhr. Kortleven. Er is quorum.
De agenda wordt vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen. Dank aan de opsteller.
Besloten wordt:
De besluitenlijst vast te stellen.

3.

Ingekomen stukken

De bestuurders nemen kennis van de stukken. Zij volgen het ambtelijk advies.
Er zijn geen schriftelijke mededelingen.
Ingekomen stukken:
- Ingekomen brief klacht Gouwebos. Deze brief wordt beantwoord.
- Zienswijzen of correspondentie waarin wordt aangegeven af te zien van een zienswijzen. Dhr. Van Keulen noemt de ingekomen
complimenten vanuit een aantal raden voor de Groenalliantie. Dit is ook binnen de organisatie gedeeld.
Ten tijde van de verzending waren nog niet alle reacties binnen.
Vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een zienswijze ingekomen met het verzoek om “Gezien de financiële situatie van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk (…) de in de begroting opgenomen indexatie(s) niet door te voeren.” De indexatie wordt niet als
vanzelfsprekend beschouwd.
De zienswijze wordt besproken tijdens de behandeling van de begroting 2022.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van.

4.

Uit de regio MiddenHolland/Groene

Dhr. Van Keulen geeft een toelichting op het komende inspreekmoment bij de provincie Zuid-Holland om aandacht te vragen voor de
financiering vanuit de provincie in de komende jaren. Vooral vanaf 2025 ligt daar een opgave. Vanuit de ambtelijke ondersteuning zijn
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5.

Hart/provincie ZuidHolland

de geluiden voorzichtig positief te noemen. De voorzitter geeft een toelichting op de inhoud van zijn inspreekmoment. De overige
bestuurders wensen hem succes.

Bestuursvoordracht
Jaarstukken 2020

Madelon Franken is aanwezig voor een toelichting.
Het voordelige resultaat 2020 bedraagt € 179.246 en wordt grotendeels veroorzaakt door incidenteel voordeel op Gebiedsbeheer
(door ingroeiregeling en aanbestedingsvoordelen). Het budget voor de ingroeiregeling is na 2020 noodzakelijk voor de beheerlasten
van de nog op te leveren projecten.
In de boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat een deel (naar rato van de bijdrage) van het behaalde
positieve resultaat overgeheveld dient te worden naar een aparte bestemmingsreserve van de provincie. Aandacht voor het gebruik
van deze bestemmingsreserve bij toekomstige projecten.
De jaarstukken zijn besproken met de penningmeester.
Het accountantsverslag is bijgevoegd. De accountant heeft tijdig een goedkeurende verklaring afgegeven.
Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
a. De concept-jaarstukken 2020 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen;
b. Het positieve resultaat over 2020 op € 179.246 vast te stellen en in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de
Algemene reserve;
c. In te stemmen met € 96.265 overheveling van de algemene reserve naar Provinciale reserve en € 230.070
overheveling van de Investeringsreserve GA naar de Provinciale reserve. En in te stemmen met in totaal € 92.777
onttrekking uit de Provinciale reserve ten behoeve van kredietlasten m.b.t. hondenbeleid, ontwikkelplan GA en GA
Handelingskader Energieopwekking (was vanuit de Investeringsreserve GA);
d. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen);
e. Kennis te nemen van de reactie van het DB;
f. De jaarstukken 2020 na vaststelling ter kennisname aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en aan de
deelnemers te zenden.

6.

Bestuursvoordracht
Programmabegroting
2022

Madelon Franken is aanwezig voor een toelichting.
De totale begroting sluit op nul.
De begroting is voorbesproken met de penningmeester.
Er is een aantal zienswijzen ingekomen.
Dhr. Wagner geeft een toelichting op het verzoek vanuit Bodegraven-Reeuwijk. De indexatie wordt daar niet als vanzelfsprekend
beschouwd.
Dhr. Vente wijst op de vastgestelde percentages in de regio door de Kring van Gemeentesecretarissen. Hij stelt voor om dit signaal af
te geven bij de vaststelling voor de volgende percentages. Het DB is akkoord met het afgeven van dit signaal.
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Dhr. Vente noemt de uitgangspuntennotitie bij de begroting 2023. Hij stelt voor om dit nadrukkelijk te agenderen bij de vaststelling van
deze uitgangspuntennotitie. Het gesprek over indexeren is dan meer gepast.
De voorzitter noemt ook de mogelijkheden om efficiënter te werken in de begroting.
Voor nu wordt de begroting conform vastgesteld, zonder aanpassing van de indexering, maar met aandacht voor de komende
uitgangspuntennotitie en de inhoud van de begroting.
Besloten wordt:
a. De ontwerp-programmabegroting 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke
deelnemersbijdrage van in totaal € 1.654.700 vast te stellen;
b. Kennisnemen van de meerjarenraming 2023-2025 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.;
c. Kennisnemen van de ingekomen zienswijzen voor zover hier reeds over besloten is;
d. Na vaststelling de programmabegroting 2022 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers
van het schap sturen.
7.

Bestuursvoordracht
Implementatie PDC

Gevraagd wordt in te stemmen met de invoering van de Producten- en Dienstencatalogus en de financiële verwerking vanaf
begrotingsjaar 2022 middels een begrotingswijziging.
Op verzoek van de voorzitter is ten opzichte van het DB voorstel opgenomen dat tijdens de evaluatie van de samenwerking de cijfers
getoetst worden op marktconformiteit.
Op verzoek van de gemeente Waddinxveen is het artikel over de AVG tekstueel aangescherpt. De allonge is hierop aangepast. Dit is
ambtelijk afgestemd.
Er wordt conform besloten.
Het DB geeft complimenten aan de organisatie voor de producten- en dienstencatalogus.
De voorzitter stelt voor om dit ook onder de aandacht te brengen bij de raden.
Voorgesteld wordt om dit tegelijkertijd te doen met de bijeenkomst voor het Ontwikkelplan. Dit is akkoord.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de Producten- en Dienstencatalogus ‘Samen werken aan een groene leefomgeving’;
Kennis te nemen van de financiële doorrekening van de Producten- en Dienstencatalogus;
In te stemmen met de invoering van de Producten- en Dienstencatalogus en de financiële verwerking vanaf
begrotingsjaar 2022 middels een begrotingswijziging welke voor wordt gelegd in het DB van 14 oktober of 18
november en het AB van 16 december 2021;
Kennis te nemen en in te stemmen met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst 2018 – 2025
Groenalliantie en Staatsbosbeheer.

8.

Bestuursvoordracht
Hondenverordening

Gevraagd wordt de definitieve tekst van de hondenverordening vast te stellen. Daarna is het DB bevoegd om het vergunningen- en
ontheffingenbeleid én de zonering vast te stellen.
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Vanuit het ambtelijk overleg is gevraagd extra aandacht aan de communicatie te besteden, vooral nu de zonering in de zomerperiode
bekend wordt gemaakt aan het publiek.
Waardering voor de projectleider wordt uitgesproken.
Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
De hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast stellen.
9.

Bestuursvoordracht
Hondenbebording

De voorzitter licht het proces toe.
Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
- Kennis te nemen van de kosten voor het plaatsen van bebording als vervolg op het hondenbeleid;
- In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 76.000 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve
Groenalliantie en vanuit de Investeringsreserve GA een krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd project voor €
76.000;
- In te stemmen met de meerjarige beheerlasten van € 18.000,- vanaf 2022 ten laste van de exploitatie voor het onderhoud van
de bebording.

10.

Bestuursvoordracht
Zonnepanelen

In het DB is vastgesteld dat de locaties naast de Reeuwijkse Hout, ook de Goudse Hout en de Krimpenerhout zijn.
Dhr. Wagner vraagt aandacht voor een goede en lokale aanbesteding.
Met bovenstaande in acht genomen, wordt conform besloten.
Besloten wordt::
- Kennis te nemen van (vertrouwelijke) bijgevoegde projectplan met kosten;
- In te stemmen met het starten van het project om te komen tot een tender voor het realiseren van een zonnedak voor de
Reeuwijkse Hout, welke eventueel uitgebreid kan worden met op andere plekken in de GA gebieden te plaatsen
zonnepanelen;
- In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 16.000 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve
Groenalliantie en uit de Investeringsreserve GA een krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd project voor € 16.000.
Dit krediet is inclusief de eventuele uitbreiding van zonnepanelen op andere plekken in de GA gebieden.

11.

Bestuursvoordracht
Corona-subsidie

De voorzitter complimenteert de organisatie voor het aanvragen van de subsidie en hiermee het vinden van de financiering.
Er wordt conform besloten:

4

-

Bestuursvoordracht
Beweegvriendelijke
Leefomgeving

Vaststellen van het realiseren van een voetpad langs het fietspad Lansing Zuid middels een provinciale subsidie
waarbij in de voorwaarde is opgenomen dat er 25% eigen bijdrage dient plaats te vinden (€ 11.373);
In afwachting van de goedkeuring van de subsidie vaststellen van het overhevelen van een bedrag van € 45.494
vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie en vanuit de Investeringsreserve GA een
krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd project voor € 45.494. Indien de subsidie geheel wordt
goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland, valt een deel van de claim vrij op de investeringsreserve GA voor een
bedrag van € 34.121 (75%);
Vaststellen van de meerjarige beheerlasten van € 3.176,- vanaf 2022 ten laste van de exploitatie voor het onderhoud
van het voetpad.

De voorzitter merkt op dat in het DB is besloten dat er aandacht moet zijn voor een goede balans tussen de biodiversiteit en recreatie.
Dit wordt meegenomen in het Ontwikkelplan. Ook worden de subsidies voor natuurbevordering hierbij betrokken, indien mogelijk en
nog beschikbaar.
Conform wordt er besloten.
Besloten wordt:
• Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Beweegvriendelijke leefomgeving’ door de Groenalliantie van in totaal €
326.162 waarvan € 180.495 eigen bijdrage is;
• Vaststellen van een planvormingsbudget van € 22.500 en een krediet beweegvriendelijke leefomgeving beschikbaar
te stellen ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie;
• Kennis te nemen dat de planvorming alleen wordt opgestart (per project) wanneer de subsidie grotendeels (per
project) wordt toegekend;
• Vaststellen dat gestart mag worden (per project) indien de subsidie maar gedeeltelijk wordt toegekend. De verdere
dekking wordt dan in het najaar van 2021 aan uw bestuur voorgelegd;
• Kennis te nemen van de geraamde uitvoeringskosten van € 157.955 en vaststellen om deze middelen te reserveren
voor het krediet Beweegvriendelijke leefomgeving ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie;
• Vastellen van het overhevelen van een bedrag van € 180.495 vanuit de Algemene Reserve naar de
Investeringsreserve Groenalliantie;
• Vaststellen van een stijging van de meerjarige beheerlasten van € 8.300 vanaf 2022 ten laste van de exploitatie;
• Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie na het besluit van het AB en indien er een
afwijkend advies is, een en ander ter beoordeling van de bestuurssecretaris, dit voor te leggen aan de Algemeen
Bestuur.

Bestuursvoordracht
camera-toezicht

Opgemerkt wordt dat andere deelnemende gemeenten ook gebruik kunnen maken van de camera’s.
Er wordt conform besloten.
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Besloten wordt:
Vaststellen van de inzet van cameratoezicht ten behoeve van de veiligheid rondom de Surfplas Krimpenerwaard;
Vaststellen om de kosten ten laste te brengen van de reguliere exploitatie bij het reguliere onderhoud beheer ten
laste van de post onvoorzien en dit verwerken in de Najaarsrapportage 2021 en de P&C documenten die daarop
volgen totdat besloten wordt om te stoppen met cameratoezicht. De plaatsing van de apparatuur bedraagt eenmalig
€ 540,- en de kosten per jaar bedragen € 13.988,-. Daarnaast is er éénmalig nog een bedrag van € 1.000,- nodig voor
onvoorziene zaken waaronder het plaatsen van waarschuwingsborden.
Bestuursvoordracht
Kwaliteitsimpuls
Routenetwerken

Betreft enkel AB besluitvorming. Het is als mededeling bij de DB stukken geagendeerd (agendapunt 3).
Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie te mandateren om een financieel besluit te nemen met betrekking tot de
Provinciale subsidie Stad-landverbindingen;
Kennis te nemen van deze aanvraag voor Provinciale subsidie Stad-landverbindingen voor de kosten van € 200.000
en alvast in te stemmen om de eigen bijdrage van €100.000 (50%) te reserveren voor het krediet Stadlandverbindingen ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie;
Hierop vooruitlopend alvast in te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 100.000 vanuit de Algemene
Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie voor de Provinciale subsidie Stad-landverbindingen.

Bestuursvoordracht ’t De voorzitter licht de besluitvorming in het DB toe.
Weegje /
Wilhelminakade
Er wordt conform besloten.
Besloten wordt:
• Kennis te nemen van de brief van GS provincie Zuid-Holland van 2 april 2020 waarin de provincie uw akkoord
vraagt op het realiseren van de vrijwaringszone voor de veiligheid van de scheepvaart in combinatie met het
uitvoeren van een herinrichtingsplan voor het deelgebied Wilhelminakade;
• Kennis te nemen van de brief van GS provincie Zuid-Holland van 10 juni 2021 waarin de provincie instemt met de
gestelde voorwaarden van de Groenalliantie (brief 24 november 2020);
• Voor het realiseren van een wandelverbinding met voetgangersbrug in ’t Weegje op grondgebied van de
provincie Zuid-Holland een voorlopig krediet van € 50.000 ter beschikking te stellen ten laste van de
investeringsreserve GA. Indien juridisch akkoord dat deze €50.000 gedekt kan worden uit het reeds beschikbaar
gestelde uitvoeringsbudget Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (waarvan 50% SGG-subsidie), vervalt de
bovengenoemde claim op de investeringsreserve GA;
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•
•
•
Bestuursvoordracht
Fietshub

Ten behoeve van de uitvoeringsbegeleiding van het inrichtingsplan het bestaande krediet ‘Kwaliteitsimpuls GA
fase 2 en 3’ te verhogen met €5.000,- ten laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie tot en met 31
december 2021;
Een krediet beschikbaar te stellen van €5.000,- uit de investeringsreserve Reeuwijkse Plassen e.o. voor de
uitvoeringsbegeleiding van het herinrichtingsplan;
In te stemmen met een verhoging van de meerjarige beheerlasten met €350,-.

Dhr. Vente merkt op dat de procedure bij de gemeente niet goed is gegaan, maar dank aan Groenalliantie voor de voortvarendheid bij
het oppakken van dit stuk. Conform besloten.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van bijgevoegde brief afkomstig van De Verkeersonderneming betreffende de tijdelijke plaatsing
gedurende de werkzaamheden aan de algeracoridor van deelfietsen bij de locatie Surfplas;
Kennis te nemen van het DB besluit om met terugwerkende kracht de betreffende grond ten behoeve van de
deelfietsen zoals hiervoor en in de begeleidende brief beschreven uit te geven;
Kennis te nemen van de volmachtverlening aan de rentmeester van Staatsbosbeheer om middels de geldende
grondprijzenbrief de financiële kant in een overeenkomst vast te leggen.

Bestuursvoordracht
Actualisatie
grondprijsbrief

Er wordt conform besloten.

Bestuursvoordracht
Verlenging van de
erfpacht van de
Goudse Manege

Er wordt conform besloten.

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van het advies van het rentmeesterskantoor Kendes;
2. Kennis te namen van het DB besluit om in te stemmen met de jaarlijkse aanpassing van het vergoedingpercentage aan
de hand van 10-jarige staatsobligaties, met een vaste toeslag;
3. Kennis te nemen van het DB besluit om in te stemmen met de grondprijsbrief 2021.

Besloten wordt:
Kennis te nemen van onderstaande toelichting
Kennis te nemen van het DB besluit om in te stemmen met het aangaan van de onderhandelingen met De Goudse
Ruiters ten behoeve van de verlenging van het erfpachtrecht met afhankelijk opstalrecht;
Kennis te nemen van het DB besluit om volmacht te verlenen aan de directeur Staatsbosbeheer (met het recht van
substitutie) om na bereiken van overeenstemming de overeenkomst namens het Schap aan te gaan en om de
notariële afwikkeling te doen plaatsvinden.
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Bestuursvoordracht
mandatering aan het
DB

Dhr. Van Keulen geeft een toelichting.
Conform wordt er besloten.
Besloten wordt:
De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur om besluiten te nemen teneinde Provinciale subsidies aan te vragen te
delegeren aan het Dagelijks Bestuur, waardoor het Dagelijks Bestuur gemandateerd wordt de aanvraag te doen.

Rondvraag en
sluiting AB

De voorzitter neemt een moment om Madelon Franken te danken voor haar werkzaamheden. Zij zal op korte termijn Staatsbosbeheer
verlaten en voor Groenalliantie stoppen. De voorzitter wenst haar namens het gehele bestuur veel succes bij haar toekomstige
werkzaamheden en het beste voor in de toekomst. Een bloementje wordt nagestuurd.
Er zijn geen andere punten voor de rondvraag.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 13 december 2021.

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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