GA AB 31 maart 2022

Inkomend stuk
Afzender
Heemtuin
Goudse Hout

Onderwerp in het kort
Jaarverslag Heemtuin

Beschouwing en advies
Stichting Heemruin Goudse Hout biedt met veel genoegen het verslag aan over
het jaar 2021. In dit verslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen
en activiteiten rond en op de heemtuin Goudse Hout weergegeven. Ook staan de
contacten met de externe relaties beschreven.
Advies: Kennis nemen van.

Mededelingen
A. Benoemd AB lid Gouda
Dhr. M. Klijmij- van der Laan is benoemd tot AB lid Gouda van Groenalliantie in plaats van mevr. Niezen.
Bijzonder welkom aan hem.
Advies: Kennis nemen van.
B. Inloopsessie Gebiedsadviescommissie
Op 17 februari jl. heeft er een facultatieve inloopsessie voor de Gebiedsadviescommissie plaatsgevonden, in bijzijn van GACvoorzitter Kirsten Schippers, de programmamanager en het bestuurssecretariaat. Besproken is het conceptuitvoeringsprogramma. Opmerkingen zijn verwerkt in de stukken. Via een schriftelijke ronde die week daarvoor zijn tevens een
aantal bestuursvoorstellen aangeboden voor advies die in december reeds waren voorgelegd aan het AB. Er waren geen
bijzonderheden.
Advies: Kennis nemen van.
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D. Bezoek PZH aan Groenalliantie-gebied
Op 8 maart heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden aan de Reeuwijkse Hout in bijzijn van de provinciale ambtenaren die
regelmatig overleg hebben met de bestuurssecretarissen van de schappen in Zuid-Holland. Doel van het bezoek was het laten
zien van de gebieden, de mate van beheer en het bespreken van actualiteiten over de toekomstige financiële beheerregeling van
de provincie Zuid-Holland (subsidie na 2025).
Advies: Kennis nemen van.
E. Heropening krediet Legakker
Stichting VEEN heeft in 2017 de daghaven Twaalfmorgen hersteld in goede samenwerking met Groenalliantie. In de tussen
Stichting VEEN en Groenalliantie opgestelde realisatieovereenkomst, is geformuleerd, dat Groenalliantie – indien er na het
opknappen van de daghaven Twaalfmorgen projectbudget overbleef – in de vorm van cofinanciering mee zou willen werken aan
het herstel van de legakker Twaalfmorgen (inspanningsverplichting). Hiervoor is in 2018 een krediet beschikbaar gesteld. Het
krediet is per abuis bij de jaarrekening 2020 vrijgevallen. Stichting VEEN heeft inmiddels ook de legakker hersteld en haar
eindafrekening ingediend. Door het te vroeg laten vrijvallen van het krediet, wordt aan u toestemming gevraagd om het krediet
te (her)openen, waarbij het restant budget van de Kwaliteitsimpuls projecten GA fase 1 welke per eind 2021 geheel zijn afgerond.
ingezet wordt. Hierdoor verloopt de heropening budgetneutraal. In verband met verantwoordingstermijnen van de door Stichting
VEEN aangevraagde subsidies en het gestelde in de realisatieovereenkomst, heeft Groenalliantie de eindafrekening
vooruitlopend op besluitvorming door het bestuur reeds eind 2021 betaald.
Advies: Vaststellen van bovenstaande.
Hoogachtend,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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