Algemeen Bestuur 9 juli 2018
RM 20180117
Concept- Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 9 april 2018
Aanwezig

dhr. B.J. Eerdmans (gemeente Rotterdam), Dhr. D.B. van Woudenberg (gemeente Zuidplas),) dhr. J. Heuvelink (gemeente
Lansingerland), dhr. S. Fortuyn (gemeente Lansingerland), dhr. A. Klijnsmit (ambtelijk, gemeente Rotterdam), dhr. F. van der Meer
(accountmanager Staatsbosbeheer), dhr. G.J. Sytsema (ambtelijk secretaris Staatsbosbeheer) mevr. D. Gerts (Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard)

Afwezig

dhr A.L.H. Visser (gemeente Rotterdam),
dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas)

Voorzitter

Dhr. B.J. Eerdmans
Plaats
Tijd

Nr. Agendapunt

Besluit

1

Opening:

Opening en mededelingen

Stadhuis Rotterdam
17.15 uur

Geconstateerd wordt dat de vergadering weliswaar openbaar is, maar dat geen belangstellenden aanwezig zijn.

1

2.

3.

Verslag- en besluitenlijst
vergadering AB 17 januari
2018
Kader recreatieschap
Rottemeren en Visie
gebied Rottemeren

Zonder op- of aanmerking wordt het verslag vastgesteld.

De voorzitter geeft aan dat in Dagelijks Bestuur is besloten dit voorstel aan te passen in die zin dat de visie aan de
gemeenteraden ter vaststelling wordt aangeboden.
De heer Fortuyn vindt dit een goede gedachte omdat de raden anders wel erg makkelijk buiten spel worden gezet na de
vaststelling van het kader. Het onderwerp leeft in zijn gemeente, dus vaststelling door de gemeenteraad is prima.
Besloten wordt:
- Goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak Ontwikkeling Kader recreatieschap
Rottemeren en Visie gebied Rottemeren;
- Goedkeuring te verlenen aan het dekken van de projectkosten voor het ontwikkelen van het
Kader recreatieschap Rottemeren, die geraamd worden op € 30.000, uit het krediet
Onderzoek naar Toekomstscenario’s;
- Een nader voorstel voor de projectkosten voor het ontwikkelen van de Visie gebied
Rottemeren inclusief dekkingsvoorstel af te wachten.
- De visie te zijner tijd ter vaststelling aan de gemeenteraden voor te leggen

4.

Ontwerp en
procesbegeleiding Lage
Bergse Bos

De voorzitter geeft aan dat mw. Gerts in het DB nog extra aandacht heeft gevraagd voor de robuustheid van het watersysteem.
Dit wordt door DBB meegenomen.
Besloten wordt:
- In te stemmen met het verhogen van het krediet Kwaliteitsimpuls LBB met € 100.000 en dit
ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve Herinrichting Gebied A16;
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5.

Project Ontwikkellocaties – De voorzitter somt de ontwikkellocaties op, waarna de heer Fortuyn aandacht vraagt voor de combinatie met de aanleg van de
plan aanpak Fase II
A16 bij het Lage Bergse Bos.
Besloten wordt:
- Een krediet “Ontwikkellocaties Fase II” van € 197.000 beschikbaar te stellen t/m 2019 ten
laste van de Algemene Reserve ter dekking van de kosten van de in het plan van aanpak
beschreven activiteiten.

6.

Rondvraag

De heer Heuvelink vraagt waar de jaarrekening 2017 blijft en of deze nog tijdig aan het AB kan worden aangeboden.
De heer Fortuyn heeft begrepen dat de accountant in gebreke blijft. Dit is zeer spijtig met het oog op de raadsbehandeling van
de begroting 2019
De heer Van der Meer zegt dat druk wordt uitgeoefend op de accountant, maar dat er sprake is van een capaciteitsprobleem.
De heer Van Woudenberg zegt dat er op dit moment een schaarste is aan accountants. Niet te snel de huidige accountant
opzeggen is zijn advies.
De voorzitter bedankt de leden voor 4 mooie jaren in dit bestuur en sluit de vergadering.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2018 te Rotterdam,
de secretaris,

de voorzitter,
dhr. B.J. Eerdmans
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