MDR 1 december 2017
MD 2017- 3318-13

Verslag- en besluitenlijst van de vergadering van de Midden-Delflandraad
Aanwezig: Dhr. S.M. Brandligt, dhr. G.D. van Oord, dhr. C. Pleijsier, dhr. R. van Harten, mevr. A.H. Hekker
dhr. P. Ouwendijk, dhr. A. van Steenderen, mevr. M. Oosterholt (ambtelijk Rotterdam), dhr. J. le Pair (accountmanager),
mevr. M. Guneyli (ambtelijk secretaris).
Afwezig met kennisgeving: Dhr. J.F. Weber, dhr. R.A.M. van der Sande, dhr. L.A. van Nieuwenhuizen, mevr. P. van Aaken,
dhr. F.J. van Lier, Dhr. J.H.M. Evers, dhr. B.J. Eerdmans.
Datum: 7 juli 2017
Schiedam

Nr. Agendapunt
1
2.

Opening en
mededelingen
Verslag – en
besluitenlijst 24 maart
2017

Besluit
Dhr. Brandligt opent de vergadering om 08:00 uur.
Dhr. Ouwendijk merkt op dat, in het verslag van 24 maart staat dat hij werkzaam is bij de gemeente Rotterdam. Dit moet zijn de
gemeente Westland.
Dhr. Pleijsier merkt op, dat, dhr. Houwen geen wethouder meer is. Is zijn plaats zal dhr. Evers deelnemen aan de ABvergadering(en).

3.

4.

Ingekomen stukken en
mededelingen
Jaarstukken 2016

Besloten wordt:
Het verslag- en besluitenlijst van de vergadering van de MDR van 24 maart 2017 met bovenstaande wijzigingen vast te
stellen.
Er zijn geen opmerkingen.
Besloten wordt:
Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.
Dhr. Van Harten geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2016.
Opmerking van dhr. Le Pair ten aanzien van het verlengen van het krediet voor de Blankenbergtunnel: dit zal worden verrekend bij
de boedelverdeling.
Besloten wordt:
a. De concept-jaarstukken 2016 van het Recreatieschap Midden-Delfland vast te stellen;
b. Het nadelige jaarresultaat 2016 op € 4.173.620 vast te stellen;
c. Het nadeel in verband met de afwikkeling van de vordering op het Rijk van
€ 4.234.528 te onttrekken aan de Egalisatiereserve;
d. Het toevoegen van het restantsaldo van deze jaarrekening 2016 van € 60.908 aan de Algemene
Reserve;
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Besluit
e.
f.

Het verlengen van de einddatum tot en met december 2017 van de volgende kredieten:
Route Structuur Plan/IODS;
Wandelroutenetwerk Hof van Delfland;
Het verlengen van het Krediet vervolgprocedure NWO 328091131 (Blankenburgverbinding) tot 1
juli 2017;
g. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2016 (rapport van bevindingen) en deze vast te
stellen;
h. Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag 2016;
i. Kennis te nemen van de controleverklaring.
5.

6.

Tweede
begrotingswijziging
2017

Er zijn geen opmerkingen.

Begroting 2018

Dhr. Brandligt merkt op, dat voor de c.v. een conceptbegroting is opgesteld. Deze dient ambtelijk besproken te worden en zal
tijdens het komende DB in oktober aan het bestuur worden voorgelegd ter instemming.
Dhr. Van Harten merkt op, dat de kosten die nog gemaakt worden, ten laste van het schap geboekt worden, geen extra bijdragen
van de gemeenten zal worden gevraagd en het negatief saldo ten laste van de Algemene Reserves zal komen.

Besloten wordt de 2e begrotingswijziging 2017, welke resultaat neutraal is, vast te stellen.

Besloten wordt:
a. De concept-programmabegroting 2018 vast te stellen;
b. De begroting 2018 te dekken vanuit de Algemene Reserve.
7.

Voorstel overzicht
reserves en
voorzieningen met
onderbouwing

Dhr. Brandligt merkt op, dat deze lijst gebruikt zal worden bij de start van de c.v.
Dhr. Van Steenderen vraagt, hoe het zit met de reserve voor recreantenonderzoek? Wordt deze meegenomen naar de c.v.? Dhr.
Le Pair geeft aan, dat het de bestuurders vrij staat om de reserves te verdelen. Dhr. Schreuder zal één en ander bespreken met de
ambtelijke werkgroep.
Besloten wordt:
a. Het overzicht dienovereenkomstig vast te stellen;
b. Het overzicht uitgangspunt te laten zijn bij de start van de op te richten coöperatieve vereniging;
c. Rekening houdend met een oplopend structureel exploitatietekort van € 0.3 mln. naar € 0.5 mln. in 2021, het vrij
besteedbare bedrag beschikbaar houden om dit exploitatietekort te dekken.

8.

Voortgang
werkprogramma
transitie

Dhr. Van Oord merkt op, dat de gemeente gesprekken voert met Staatsbosbeheer over de ontwikkelingen in het Kraaiennest.
Mevr. Oosterholt merkt op, dat de gemeente Schiedam heeft aangeboden de gronden op Rotterdams gebied over te nemen.
Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd.
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Besluit
Dhr. Van Steenderen benadrukt, dat gesprekken ten behoeve van de harmonisatie gevoerd dienen te worden. Dhr. Brandligt geeft
aan, dat dit inderdaad een aandachtspunt is.

9.

Gezamenlijk
uitvoeringsprogramma
ontwikkelprogramma

10. Recreatieve
.
voorzieningen RWS

Besloten wordt dat:
a. Kennis te nemen van de voortgang werkprogramma transitie Recreatieschap Midden-Delfland;
b. De aanvraag financiële bijdrage Provincie te zijner tijd te laten uitvoeren door het (voorlopig) dagelijks bestuur CVGMD i.o.
Er zijn geen opmerkingen.
Besloten wordt:
a. Kennis te nemen van de visie van Staatsbosbeheer op het gebied Midden-Delfland en de beoordeling van de projecten
voor het uitvoeringsprogramma door het directieteam van Staatsbosbeheer;
b. Het voorstel van Staatsbosbeheer voor het uitvoeringsprogramma voor het stimuleren van kwalitatieve ontwikkelingen
binnen het werkingsgebied van Midden-Delfland vast te stellen;
c. Na vaststelling het uitvoeringsprogramma aan EZ voor te leggen voor vaststelling.
Dhr. Le Pair merkt op, dat er een verschrijving staat in het bestuursvoorstel: Het betreft de tekst in de laatste alinea van onderdeel
2. Onderwerp in kort bestek:
De zin: “de gemeente Vlaardingen is zelf in gesprek met Rijkswaterstaat over het tunneldak....” is onjuist. Hier moet worden
gelezen: “de gemeente Schiedam”.
Dhr. Le Pair stelt ten aanzien van het bestuursvoorstel het volgende voor: Het Recreatieschap is de gesprekspartner van
Rijkswaterstaat, tenzij de betreffende gemeente heeft aangegeven dat zij dit zelf oppakt.
De bestuursleden gaan akkoord met het voorstel.
Besloten wordt Inzake de aspecten van beheer het Recreatieschap de gesprekspartner te laten zijn van Rijkwaterstaat, tenzij de
betreffende gemeente heeft aangegeven dat zij zelf de gesprekspartner wil zijn ten aanzien van de verplichtingen omtrent het
beheer.
Noot ambtelijk secretaris: inmiddels is bekend dat de gemeenten aan hebben gegeven de onderhandelingen over de

eigendom zelf op te pakken en dat het beheer wordt gegeven aan het Recreatieschap/de CBG.
11. Restaurant Oeverbos

Dhr. Van Harten merkt op, dat er in de tekst van het bestuursvoorstel sprake is van een fout:
Het betreft de tekst in de eerste alinea van onderdeel 2. Onderwerp in kort bestek:
De zin: “Instandhouding van de huidige locatie werd vanuit het kwaliteitsprogramma niet wenselijk geacht, deze zou te dicht bij de
tunnelmond komen te liggen.”, moet worden: “bij instandhouding van de huidige locatie zou deze te dicht bij de tunnelmond komen
te liggen”.
Besloten wordt:
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Besluit
a.

b.

12. Rondvraag en sluiting

Het verkrijgen van een recht van erfpacht van Staatsbosbeheer voor de ondergrond van de huidige locatie van het
restaurant het Oeverbos en het beëindigen van de erfpacht van de nieuwe locatie van het restaurant het Oeverbos aan
Staatsbosbeheer. Een en ander onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming met Rijkswaterstaat over de
kosten van de verplaatsing van het restaurant;
De directeur Staatsbosbeheer te mandateren om het beëindigen van de erfpachtovereenkomst voor de nieuwe locatie en
het aangaan van een erfpachtovereenkomst voor de huidige locatie verder af te handelen, inclusief het benodigde
notarieel transport.

Dhr. Pleijsier verzoekt, om uit te laten zoeken hoe het zit met de (verhoging van) de erfpachtbetalingen bij de scoutingvereniging.
Dhr. Le Pair merkt op, dat in het verleden ten aanzien van scouting- en watersportactiviteiteiten een apart beleid werd gevoerd en een
andere tariefstelling werd gehanteerd bij huur- en erfpacht. Geconstateerd wordt dat het vastgestelde beleid –reeds vastgesteld voor de
overgang van GZH naar Staatsbosbeheer – wordt toegepast zonder te het karakter van de betreffende vereniging in acht te nemen. Dhr.
Le Pair geeft aan dat hij dit zal laten uitzoeken. Mogelijk kan het beleid worden aangepast zodat, een maatschappelijke tariefstelling
gehanteerd kan worden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 09:05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2017 te Schiedam,
de secretaris,
dhr. G.D. van Oord

de vicevoorzitter,
dhr. S.M. Brandligt
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