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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
kennis te nemen van de benoeming van de heer S. Fortuyn en mevrouw K. Arends als lid van
het Algemeen Bestuur en van de benoeming van de heer A. Abee als hun plaatsvervanger
namens de gemeente Lansingerland;
- kennis te nemen van de benoeming van de heren D.A. de Haas en J. Hordijk als lid van het
Algemeen Bestuur en van de benoeming van de heer K.J.G. Kats als hun plaatsvervanger
namens de gemeente Zuidplas;
- kennis te nemen van de voorgenomen benoeming van de heren B. Wijbenga en S. den
Langen als lid van het Algemeen Bestuur namens de gemeente Rotterdam;
- de heren S. Fortuyn (namens Lansingerland), D.A. de Haas (namens Zuidplas) en B.
Wijbenga (namens Rotterdam) te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap Rottemeren;
- een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een tweede plaatsvervangend voorzitter te
benoemen uit de leden van het Algemeen Bestuur;
- De heer F. van der Meer te benoemen tot secretaris.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Als gevolg van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn in de
colleges van B&W van de deelnemende gemeenten wijzigingen opgetreden. De nieuwe colleges
hebben inmiddels besloten of zullen binnenkort een besluit nemen over benoeming van de leden
van het Algemeen Bestuur en de voorgestelde nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
Benoemingen Algemeen en Dagelijks Bestuur
- Lansingerland
Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland heeft op 19 juni 2018
besloten de heer S. Fortuyn en mevrouw K. Arends te benoemen tot lid van het Algemeen
Bestuur. De heer A. Abee is als hun plaatsvervangers benoemd. U wordt gevraagd kennis te
nemen van deze benoemingen en de heer Fortuyn te benoemen tot lid van het Dagelijks
Bestuur.
- Zuidplas
Het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas heeft op 16 mei 2018 besloten de
heren D.A. de Haas en J. Hordijk te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur. De heer
K.J.G. Kats is als hun plaatsvervanger benoemd. U wordt gevraagd kennis te nemen van
deze benoemingen en de heer de Haas te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur.
- Rotterdam
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft nog geen besluit genomen
over de benoemingen in het Algemeen Bestuur. Ambtelijk is aangegeven dat de heren
B. Wijbenga en S. den Langen benoemd zullen worden in het Algemeen Bestuur en dat de
heer Wijbenga beoogd lid van het Dagelijks Bestuur is. De benoemingen worden afgewacht
en te zijner tijd in het bestuur behandeld.

Voorzitterschap
In de Gemeenschappelijk Regeling is bepaald dat het Algemeen Bestuur uit haar midden de
voorzitter en plaatsvervangend voorzitters aanwijst. In de afgelopen periode waren twee
plaatsvervangend voorzitters aangewezen, om de (AB-)vergaderingen zoveel mogelijk doorgang
te kunnen laten vinden. Voorgesteld wordt deze situatie te bestendigen en uit midden een
voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een tweede plaatsvervangend voorzitter te
benoemen.
Secretaris
In de Gemeenschappelijk Regeling is bepaald dat het Algemeen Bestuur een secretaris benoemt
die het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ondersteunt. Voorgesteld wordt de heer F. van
der Meer, werkzaam als accountmanager bij Staatsbosbeheer, te benoemen tot secretaris.
Portefeuilleverdeling
In de afgelopen periode waren voor een aantal grote projecten en ten behoeve van externe
vertegenwoordiging bestuurlijk portefeuillehouders aangewezen. In de volgende vergadering zal u
een voorstel worden voorgelegd voor de nieuwe portefeuilleverdeling.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Benoemingen in de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
De samenstelling van het bestuur wordt gepubliceerd op de website van het schap.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Intern Staatsbosbeheer, na ontvangst van de mededelingen van benoeming van de deelnemers.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.
Namens het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap Rottemeren
dhr. F. van der Meer
accountmanager Staatsbosbeheer

