MDR 7 juli 2017
MD 2017-3381-2

Verslag- en besluitenlijst van de extra vergadering van de Midden-Delflandraad op 24 maart 2017

Aanwezig: Dhr. S.M. Brandligt (gemeente Delft), dhr. G.D. van Oord (gemeente Midden-Delfland), dhr. C. Pleijsier (gemeente Maassluis), dhr. R. van
Harten (gemeente Vlaardingen), dhr. F. van Lier (gemeente Midden-Delfland), dhr. J. le Pair (accountmanager SBB), mevr. M. Guneyli (ambtelijk secretaris).
Afwezig met kennisgeving: Dhr. J.F. Weber (provincie Zuid-Holland), dhr. R.A.M. van de Sande (Provincie Zuid-Holland), Dhr. L.A. van Nieuwenhuizen
(gemeente Vlaardingen), Mevr. A.H. Hekker (gemeente Delft), Dhr. A. van Steenderen (gemeente Schiedam), Mevr. P. van Aaken (gemeente Schiedam),
Dhr. D. van der Houwen (gemeente Maassluis), Dhr. P. Ouwendijk (gemeente Rotterdam), Dhr. B.J. Eerdmans (gemeente Rotterdam).

Nr. Agendapunt

Besluit

1

Opening en
mededelingen

Dhr. Brandligt opent de vergadering om 12.00 uur. Hij constateert dat er geen quorum is en sluit de vergadering.
Dhr. Brandligt opent om 12.05 uur de vergadering op basis van de tweede oproep.

2.

Verslag – en
besluitenlijst 10 maart
2017
Ingekomen stukken en
mededelingen

Besloten wordt:
De besluitenlijst van de vergadering van de MDR van 10 maart 2017 zonder wijzigingen vast te stellen.

3.

4.

Besloten wordt:
kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.

Overdracht erfpacht- en Aanvankelijk heeft het bestuur in het MDR van 8 juli 2016 het standpunt ingenomen om erfpacht- en exploitatiecontracten naar de
exploitatiecontracten
gemeenten over te dragen. Op basis van voortschrijdend inzicht is geconstateerd, dat een directe overheveling van de
erfpachtcontracten aan de coöperatieve vereniging veel praktische en financiële voordelen heeft. In de voorafgaande bestuurlijke
conferentie zijn alle voor- en nadelen van het onderbrengen bij de coöperatieve vereniging nog eens tegen het licht gehouden.
Hierbij kwam naar voren dat er een brede consensus is voor onderbrenging bij de coöperatieve vereniging. Eén van de redenen
om te kiezen voor de coöperatie is, dat een uitgesloten juridische aansprakelijkheid door alle leden wordt gedragen.
Besloten wordt: Akkoord te gaan met een directe overdracht van zowel de erfpacht- als exploitatiecontracten van het recreatieschap
naar de coöperatieve vereniging. Voor de gronden die in eigendom zijn van het schap blijft de beleidslijn gevolgd worden, dat de
eigendom over gaat naar de gemeenten waarin de betreffende gronden zijn gelegen.

5.

Mandaat rondsturen
stukken financieringsovereenkomst

Tijdens de werkconferentie van 24 maart jl. is aan de orde gekomen dat de financieringsovereenkomst rond gestuurd zal worden
aan de betrokken partijen, zodat deze vastgesteld kan worden tijdens de komende vergadering van de MDR.
Besloten wordt: het mandaat te geven aan dhr. Brandligt om de financieringsovereenkomst te versturen, met inachtneming van
eventuele wijzigingen.
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6.

Tijdens de werkconferentie van 24 maart jl. is door de aanwezigen aangegeven dat in deze vergadering besproken zal worden het
rond sturen van de zienswijze-notitie naar de betrokken partijen, zodat zij in de vergadering van het Dagelijks Bestuur een reactie
kunnen geven op de zienswijze-notitie.

7.

Zienswijze notitie

Statuten coöperatieve
vereniging

Rondvraag en sluiting

Besloten wordt: het mandaat te geven aan dhr. Brandligt om de zienswijze-notitie rond te sturen, met inachtneming van eventuele
wijzigingen.
Tijdens de werkconferentie van 24 maart jl. zijn de concept-statuten coöperatieve vereniging besproken.
Besloten wordt: in te stemmen van de concept statuten coöperatieve vereniging en het mandaat te geven aan dhr. Brandligt om
de concept-statuten te versturen naar de betrokken partijen.
Dhr. Le Pair meldt dat hij bericht heeft gekregen vanuit het Hoogheemraadschap dat de Monsterse sluis binnenkort wordt overgedragen.
Vanuit het omgevingsfonds is een bijdrage geleverd. Hij vraagt aan de aanwezige bestuurders of zij aanwezig willen zijn. Dhr. Van Oord
geeft aan aanwezig te willen zijn. Dhr. Le Pair stelt voor om de uitnodiging door te sturen, zodra deze is ontvangen.
Dhr. Pleijsier geeft aan dat hij afwezig zal zijn tijdens de komende vergadering van het Dagelijks Bestuur Midden-Delfland van 7 april a.s.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2017 te Schiedam,

de secretaris,
dhr.G.D. van Oord

de vice-voorzitter,
dhr. S.M. Brandligt
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