Memo
Aan:

Werkgroep transitie recreatieschap Midden-Delfland

Van:

Hans van der Sluijs, namens werkgroep transitie recreatieschap MD

Datum:

21 november 2017

Onderwerp:

memo v3 startup Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.
(CBG)

Bijlage

concept-statuten (31/03/2017) & concept-deelnemersconvenant CBG (20/10/2017)

Inleiding
Inmiddels is de besluitvorming over de oprichting van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.
(CBG) nagenoeg afgerond. Zowel in het op te heffen Recreatieschap als in de deelnemende gemeenten
is de overdracht naar de CBG in volle voorbereiding.
Dit memo geeft een aanzet voor de formele oprichting van de CBG en de daaropvolgende (eerste) Algemene
Deelnemersvergadering en bijeenkomsten van het bestuur. Hierbij is uitgegaan van de concept-Statuten
(31/03/2017) en het concept-Deelnemersconvenant (20/10/2017) van de CBG. Beide documenten zijn integraal
als bijlage aan dit memo toegevoegd.

Voorbereiding oprichting
Ter voorbereiding van de oprichting van de CBG is op 5 juli en 13 september een overleg van het bestuur i.o.
(“Directeurenoverleg recreatieschap MD”) georganiseerd. 14 November zal een volgend overleg plaatsvinden,
ter voorbereiding van de oprichtingsvergadering op 1 december. Tevens zal daarin een toelichting op de opzet
meerjarenbegroting en begroting 2018 voor de CBG wordt gegeven.

Naam en zetel (zie art. 2 statuten)
Statutaire zetel in gemeente Midden-Delfland:
 Algemene Deelnemersvergadering én Bestuursoverleggen: wisselend op de locaties van gemeenten
Delft, Midden-Delfland en Maassluis (per OV bereikbare locaties).

Oprichting & benoeming (zie Slotverklaringen statuten)
tot bestuursleden van de coöperatie worden benoemd: Gido ten Dolle, Hans Verlinde, Jan Freie
(a) ***, in de functie van voorzitter: Gido ten Dolle
(b) ***, in de functie van secretaris: Hans Verlinde
(c) ***, in de functie van penningmeester: Jan Freie

Formele oprichting regelen, voorafgaand aan eerste Algemene Deelnemersvergadering 1 december:
Kan schriftelijk, fysieke aanwezigheid is niet vereist.

Dit vereist dat de gemeentelijke volmachten, getekend en voorzien van een legalisatie door een
plaatselijke notaris uiterlijk 20/11 bij notaris dienen te zijn. # Zie separate volmachten.

NB: ook datacards Kamer van Koophandel aanleveren (ook deze zullen moeten worden getekend en
gelegaliseerd).

NB: oprichters zijn daarmee ook gelijk lid; indien niet aanwezig bij oprichting is procedure 6 van
toepassing voor het verkrijgen van deelnemerschap.

NB: keuze bankinstelling & aanvraag bankrekening(en?): aansluitend op schapsrekeningen hebben
BNG/ING voorkeur. PM: nog uit te zoeken.
Een coöperatie wordt opgericht bij een meerzijdige rechtshandeling. Er zullen dus ten minste twee oprichters
moeten zijn. Voordeel van alle zes laten oprichten is dat ze dan ook alle 6 gelijk lid zijn. Indien ze niet allemaal
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oprichter zijn, zal ten aanzien van de niet oprichters de procedure rondom toetreding moeten worden gevolgd,
als bedoeld in artikel 6 van de (concept)statuten. Dat geeft extra gedoe en het risico is dat ze niet alle 6
alsnog deelnemer worden. Dat sluit je uit door samen op te richten.
De burgemeester moet de volmacht tekenen omdat dit bestuursorgaan de gemeente volgens de
gemeentewet in en buiten rechte vertegenwoordigd. Ik stel me zo voor dat iedere gemeente wel een
plaatselijke notaris heeft waarmee vaak zaken wordt gedaan en die de legalisatie vrij eenvoudig kan
organiseren.

(Eerste) Algemene Deelnemersvergadering (zie art. 1.1, 14, 15, 16 statuten)
14.1  voornaamste taken: toezicht op strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen, bevorderen
doelstelling, intern toezicht.
14.2  jaarlijks minimaal 2 Algemene Deelnemersvergaderingen / waarvan één (bestuursverslag en
jaarrekening) binnen 7 maanden na einde boekjaar.
Afgesproken is aansluitend op de laatste bijeenkomst van de Midden Delflandraad (1 december 9:00-10:30 uur)
de eerste Algemene Deelnemersvergadering CBG te houden.

9:00 - 10:30 uur Midden Delflandraad

10:30 - 11:00 uur transitiemoment met gebak

11:00 - 12:30 uur eerste Algemene Deelnemersvergadering CBG

12:30 - 13:00 uur bestuursoverleg CBG

Uitnodiging MDR door SBB (Miriam Guneyli)

Uitnodiging ADV en bestuur door gemeente MD (Marleen Scheffers).

Genodigden voor oprichting: vertegenwoordigers deelnemende gemeenten (incl. Schiedam als aspirant
lid), leden ambtelijke werkgroep, regiohoofd beheer (Ruud Kroese) en relatiemanager (Noortje
Daamen).
Bespreekpunten & besluiten in 1e Algemene Deelnemersvergadering:
Procedureel

Vaststellen aantal & data Algemene Deelnemersvergaderingen 2018: voorstel juni & oktober

Aanwijzen voorzitter Algemene Deelnemersvergadering

Benoemen bestuurders (art. 9.2 statuten)

Benoemen plaatsvervangers (art. 9.3 statuten)

Toedelen taken/aandachtsgebieden (portefeuillehouders)

Voorstel agendavoering / standaard agenda, voorstel: harmonisatie onderzoek, evaluatie dienstverlening
SBB, afstemming met Gebiedstafel (incl. ontwikkelprojecten).

Vaststellen agendaleden

Communicatiestrategie

Ambtelijke afstemming: eenmaal per kwartaal, gekoppeld aan kwartaalbericht SBB

PM: Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders? (zie ook p. 3)
Inhoudelijk

Goedkeuren Begroting 2018 (en daarna toezenden aan provincie i.k.v. aanvraag jaarbijdrage

Contractovername van de Financieringsovereenkomst van de provincie met het schap

Contractovername van de Samenwerkingsovereenkomst van schap, provincie en SBB

Ondertekenen Deelnemersconvenanten (secretaris CBG & wethouders)

Overnamebesluit zakelijke rechten (op eigendom van SBBtaatsbosbeheer / BBL / Hoogheemraadschap /
PZH)
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Bestuur (zie art. 9 statuten): Min. 3 natuurlijke personen, door Algemene Deelnemersvergadering vast te stellen.
Procedureel

Frequentie bijeenkomsten vaststellen: in beginperiode maandelijks, daarna tweemaandelijks overleg

Datumlijstje 2018: actie Marleen Scheffers

Voorstel agendavoering / standaard agenda

Toedelen taken/aandachtsgebieden (portefeuillehouders)

Plaatsvervangers & agendaleden

Communicatielijnen

Logo (analoog aan logo recreatieschap)
Inhoudelijk

Vaststellen mandateringsregeling

Vaststellen werkingsgebied (T&H / ontwikkeling) / beheergebied (T&H / beheer & exploitatie)

Uitspraak over in 2018 van toepassing zijnde beleid t.a.v. beheer & exploitatie (uitgangspunt: in 2018
beleid recreatieschap hanteren):
o aanbestedingsbeleid,
o grondbeleid (o.a. exploitaties),
o TBM-systematiek (SBB stelt het model ter beschikking / Recreatieschap haar beheerdata),
o methodiek meerjarenplanning (incl. voorziening) Groot Onderhoud,

Gewenste opzet kwartaalbericht Staatsbosbeheer

Vaststellen referentie nulsituatie omvang beheerareaal CBG

IJking nulsituatie op basis van TBM-systematiek

Beheervisie i.k.v. MD-Tafel  opgave voor SBB tot uitwerking

Aandachtspunt: analyse van de mogelijkheden tot verbeteren efficiency eigendom-beheer-onderhoud
Aansprakelijkheid bestuur (zie art. 17 statuten)
Kokx & de Voogt: we hebben deze kwestie geregeld in artikel 17 van de statuten.
Daar staat met zoveel woorden dat de CBG bestuurders die aansprakelijk worden gesteld door een
derde partij vrijwaart en zelf een bestuurder niet aansprakelijk zal stellen, mits er natuurlijk geen sprake
is van doelbewust onrechtmatig handelen. Dit artikel houdt de optie open dat de CBG zich hiervoor
verzekert. De CBG moet de aansprakelijkheid dus oplossen en niet de gemeente namens wie de
bestuurder in bestuur of deelnemersvergadering zit.

Actie n.a.v. bestuursoverleg CBG i.o. 14/11: nagaan risico persoonlijke aansprakelijkheid / noodzaak
verzekering CBG (HansvdS)
Doel en activiteiten (zie art. 3 statuten)
Onder 3.1: De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van
beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De coöperatie oefent meer dan tachtig procent
(80%) van de geldswaarde van haar activiteiten uit in de vorm van taken die haar zijn toegewezen door de
deelnemende gemeenten.
In artikel 3.2 worden de activiteiten opgesomd, waarmee de CBG dit doel kan bereiken.

P&C-cyclus / Begroting & verantwoording (zie art. 18 statuten)
Op te stellen door bestuur: begroting, bestuursverslag en jaarrekening (balans, winst- & verliesrekening,
toelichting).
Vaststellen begroting in oktobervergadering / vaststellen jaarrekening in junivergadering.
De kwartaalrapportages dienen ter verantwoording van de operationele activiteiten qua beheer & onderhoud,
exploitatie en toezicht & handhaving.
-----
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BIJLAGE

Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A.
S T A T U T E N (CONCEPT 31 maart 2017)
& DEELNEMERSCONVENANT (CONCEPT 20 oktober 2017)
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Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1

1.2
1.3

In deze statuten wordt verstaan onder:
a. "algemene deelnemersvergadering": het orgaan dat wordt gevormd door leden, zijnde de algemene
vergadering van de coöperatie in de zin van de wet, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
b. "deelnemende gemeente": een gemeente, die (beheer- en onderhouds)taken ter zake van
groengebieden in Midden-Delfland heeft opgedragen aan de coöperatie;
c. "deelnemersconvenant": de in het kader van de organisatie van de coöperatie tussen een lid en de
coöperatie te sluiten overeenkomst bij de toetreding van het lid, in welke overeenkomst over en weer
de rechten en verplichtingen van de leden respectievelijk de coöperatie zijn opgenomen. Bedoelde
rechten en verplichtingen kunnen voor leden verschillend van aard zijn. Het deelnemersconvenant
vormt een onlosmakelijk onderdeel van de relatie tussen een lid en de coöperatie.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het
enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een
verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Artikel 2 Naam en zetel
2.1
2.2

De coöperatie draagt de naam: Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland U.A.
De coöperatie heeft haar statutaire zetel in de gemeente Midden- Delfland.

Artikel 3 Doel
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van
beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De coöperatie oefent meer dan tachtig
procent (80%) van de geldswaarde van haar activiteiten uit in de vorm van taken die haar zijn toegewezen
door de deelnemende gemeenten.
De coöperatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a het (doen) uitvoeren van beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland;
b. het (doen) monitoren van de uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden
in Midden-Delfland;
c. het (doen) uitvoeren van administratieve taken ter zake van de uitvoering van beheer-, onderhouds-,
en uitvoerende taken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland;
d. het ten behoeve van de leden sluiten van overeenkomsten in elk geval voor het doen uitvoeren van de
beheer en onderhoudstaak, en het invullen van het opdrachtgeverschap jegens contractspartijen;
e. het ten behoeve van de leden beheren en administreren van erfpachtovereenkomsten;
f. het ten behoeve van de leden sluiten, beheren en administreren van exploitatieovereenkomsten;
g. het samenwerken met derden ter zake van het realiseren van de doelstelling van de coöperatie,
alsmede ter zake van het behoud van de landschappelijke en recreatieve waarde van de
groengebieden in Midden-Delfland;
h. het in opdracht van de deelnemende gemeenten verwerven, beheren en besteden van (groen)fondsen;
i. het beheer van voorzieningen van de voormalige Gemeenschappelijke regeling voor het
Recreatieschap Midden-Delfland die ondergebracht worden bij de coöperatie en waarvoor het
voormalig bestuur van het recreatieschap een bestemming heeft bepaald.
De coöperatie kan incidenteel diensten verlenen aan anderen als bedoeld in artikel 53 lid 3 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek, mits dit niet in zodanige mate geschiedt dat de deelnemersconvenanten van
ondergeschikte betekenis zijn of de belangen van de leden worden geschaad en voorts met inachtneming
van het percentage als gemeld in lid 1 van dit artikel.
De coöperatie is gerechtigd om namens de leden aanbestedingen te organiseren, gunningen te doen en
contracten te sluiten.
De coöperatie heeft een publiek karakter. Gelet hierop zal het toelaten van private partijen als lid alleen
mogelijk zijn na een wijziging van de statuten van de coöperatie.
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3.6

De coöperatie zal geen commerciële activiteiten ontplooien en is gericht op de continuïteit van de
uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland alsmede op
kostenbesparing en niet op het maken van winst.

Artikel 4 Middelen
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

De middelen van de coöperatie worden gevormd door:
a. jaarlijkse contributie;
b. de jaarlijkse door een lid te betalen bijdrage voor de uitvoering van de door het lid aan de coöperatie
opgedragen beheer- en onderhoudstaken en de door de gemeente zelf uit te voeren toezicht- en
handhavingstaken in het betreffende groengebied, als bedoeld in het deelnemersconvenant, die zolang
de cofinancieringsafspraak met de provincie, als bedoeld in het deelnemersconvenant, van toepassing
is, gelijk zal zijn aan het bedrag dat voor dit doel met de provincie is overeengekomen;
c. bijzondere heffingen/incidentele omslagen;
d. vergoedingen voor bewezen diensten;
e. subsidies;
f. fondsen ter beschikking gesteld door derden, bestaande onder andere uit een deel van het
liquidatiesaldo van de voormalige Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap MiddenDelfland;
g. alle andere inkomsten.
Door een nieuw lid is een entreeheffing verschuldigd, tenzij de algemene deelnemersvergadering anders
bepaalt. Voorafgaand aan nieuwe toetredingen van leden wordt de hoogte van de entreeheffing door de
algemene deelnemersvergadering vastgesteld.
Ieder lid is jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd. Jaarlijks stelt de algemene
deelnemersvergadering, op voorstel van het bestuur, de hoogte van de contributie voor het volgende
boekjaar vast.
De jaarlijkse contributies zullen worden aangewend ter voldoening van de gemaakte
instandhoudingskosten van de coöperatie.
Het bedrag dat een lid aan middelen, als bedoeld in lid 1 onder a en b, aan de coöperatie verschuldigd is,
zal, zolang de co-financieringsafspraak met de provincie, als bedoeld in het deelnemersconvenant, van
toepassing is, samen niet meer bedragen dan het totale bedrag aan bijdrage dat met de provincie is
overeengekomen.
De algemene deelnemersvergadering kan bijzondere heffingen en/of incidentele omslagen opleggen ter
delging van onvoorziene kosten en/of voor een bijzonder doel.
De coöperatie kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en ten laste van hen verplichtingen
aangaan die bij het doel en de aard van de coöperatie passen mits deze binnen het
(meerjaren)beheerplan vallen of anderszins zijn goedgekeurd door de algemene deelnemersvergadering.

Artikel 5 Organen
5.1

5.2

De coöperatie kent de volgende organen:
a. het bestuur;
b. de algemene deelnemersvergadering.
Aan de algemene deelnemersvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze
statuten aan een ander orgaan van de coöperatie zijn opgedragen.

Artikel 6 Deelnemerschap; definitie en toelating
6.1
6.2

Lid van de coöperatie kunnen slechts zijn deelnemende gemeenten en publiekrechtelijke organisaties.
Iedere deelnemende gemeente, die lid is van de coöperatie, draagt ervoor zorg dat zij ter zake van de
uitoefening van de aan het deelnemerschap verbonden rechten en plichten jegens de coöperatie wordt
vertegenwoordigd door een bestuurder of een ambtenaar van die gemeente. Ingeval een gemeente wordt
vertegenwoordigd door een ambtenaar van die gemeente, dient deze over een volmacht te beschikken om
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6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

de desbetreffende gemeente te binden. Iedere publiekrechtelijke organisatie, draagt ervoor zorg dat zij ter
zake van de uitoefening van de aan het deelnemerschap verbonden rechten en plichten jegens de
coöperatie wordt vertegenwoordigd door de bestuurder van die publiekrechtelijke organisatie,
onverminderd de bevoegdheid van de betreffende bestuurder om een volmacht te verstrekken aan
medewerker van die publiekrechtelijke organisatie.
Aanmelding voor het deelnemerschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur met vermelding dat de
doelstelling van de coöperatie wordt onderschreven.
Toetreding van nieuwe leden is uitsluitend mogelijk op basis van een besluit van de algemene
deelnemersvergadering.
Het nieuwe lid dient op een door de algemene deelnemersvergadering vast te stellen wijze bij te dragen in
de al gemaakte en lopende kosten van de coöperatie. Dit kan middels de entreeheffing als bedoeld in
artikel 4 lid 2 van de statuten.
Het nieuwe lid dient te voldoen aan alle andere door de coöperatie redelijkerwijs vast te stellen eisen voor
toetreding.
Het deelnemerschap van de coöperatie kan niet worden overgedragen, hieronder niet begrepen de
overgang van rechten en plichten onder algemene titel.
De leden nemen de statuten, de reglementen en de besluiten van de algemene deelnemersvergadering in
acht.

Artikel 7 Deelnemerschap; beëindiging
7.1

7.2

7.3

7.4

Het deelnemerschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de coöperatie;
c. door ontzetting.
Schriftelijke opzegging door het lid dan wel de algemene deelnemersvergadering namens de coöperatie is
onder meer mogelijk als de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar
verplichtingen voortvloeiend uit het deelnemersconvenant na te komen.
Het deelnemerschap eindigt :
a. onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het deelnemerschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een
andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.
Voor de opzegging door de algemene deelnemersvergadering namens de coöperatie geldt dat deze naast
de in het voorgaande lid bedoelde gronden slechts kan geschieden wanneer:
a. het lid na bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan haar
geldelijke verplichtingen jegens de coöperatie over het lopende boekjaar heeft voldaan; of
b. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het
deelnemerschap worden gesteld.
In dat geval geschiedt de opzegging door de algemene deelnemersvergadering bij aangetekend schrijven
en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden.
Bij het besluit van de algemene deelnemersvergadering tot opzegging van het deelnemerschap neemt het
desbetreffende lid geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het
vereiste quorum.
Een schriftelijke opzegging door een lid op andere gronden dan genoemd in lid 2 kan slechts geschieden;
a. bij aangetekend schrijven;
b. tegen het einde van het eerstvolgende boekjaar; en
c. indien het lid een schadevergoeding aan de coöperatie voldoet, waarvan de hoogte bestaat uit de
feitelijk door de coöperatie en/of één of meer van haar leden gelden financiële schade ten gevolge van
het uittreden van het lid. Voor een Oprichter geldt bovendien dat deze gehouden zal zijn om de
jaarlijkse bijdrage die volgt uit de co-financieringsafspraak met de provincie, als bedoeld in het
deelnemersconvenant tot en met ten minste tweeduizend vijfentwintig jegens de coöperatie te blijven
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7.5

7.6
7.7
7.8

voldoen. De algemene deelnemersvergadering kan een uittredende lid geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de schadevergoedingsplicht.
Ontzetting uit het deelnemerschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op
onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door de algemene deelnemersvergadering. Het bestuur stelt
namens de algemene deelnemersvergadering het betreffende lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van
de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene deelnemersvergadering.
Opzegging als bedoeld in lid 2 kan geschieden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van haar deelnemerschap een besluit waarbij de bestaande
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te harer opzichte uit te sluiten.
Indien een lid de contributie of bijdrage als bedoeld in artikel 4, lid 1 sub b niet binnen de door het bestuur
vast te stellen termijn heeft voldaan, kan het bestuur besluiten tot schorsing van het betreffende lid, welke
schorsing vervalt vijf dagen na ontvangst door de coöperatie van de door het lid verschuldigde contributie
of financiële bijdrage. Gedurende de schorsing kan het desbetreffende lid de rechten verbonden aan het
deelnemerschap niet uitoefenen en is de coöperatie bevoegd om haar verplichtingen jegens het
betreffende lid op te schorten. Deze schorsing heeft geen invloed op de (financiële) verplichtingen van het
lid.

Artikel 8 Uitsluiting elke aansprakelijkheid
8.1

8.2

Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de coöperatie blijkt dat haar
bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding lid
waren, noch zij wier deelnemerschap voordien is beëindigd, tegenover de vereffenaars voor een tekort
aansprakelijk.
Indien een wijziging van de statuten ten gevolge heeft dat aansprakelijkheid van de leden voor de
verbintenissen van de coöperatie intreedt, dan wel zodanige aansprakelijkheid wordt verhoogd of de
verplichtingen van de leden tegenover de coöperatie worden verzwaard, kan een lid de toepasselijkheid
van die wijziging te harer aanzien niet ontgaan door opzegging van het deelnemerschap.

Artikel 9 Bestuur; samenstelling, benoeming en defungeren
9.1
9.2

9.3

9.4

De coöperatie heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. De algemene
deelnemersvergadering stelt, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, het aantal bestuurders vast.
De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene deelnemersvergadering. Een
bestuurder kan slechts een persoon zijn die een aanstelling heeft bij een deelnemende gemeente als
manager van het organisatieonderdeel dat – mede – belast is met recreatie, landschapsbeheer of
groenbeheer. De voorzitter wordt door de algemene deelnemersvergadering in functie benoemd.
De benoeming van een bestuurder geschiedt in een algemene deelnemersvergadering met inachtneming
van een door de algemene deelnemersvergadering vastgestelde profielschets, waarin de
aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond zijn
opgenomen. De algemene deelnemersvergadering benoemt voor elke bestuurder een plaatsvervanger.
Deze plaatsvervanger kan fungeren als plaatsvervangend bestuurder bij ontstentenis of belet van die
bestuurder.
De procedure voor de benoeming van een bestuurder kan worden geregeld in een door de algemene
deelnemersvergadering goed te keuren bestuursreglement, waarin ook de profielschets kan worden
opgenomen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode gelijk aan de duur van hun aanstelling bij de eigen
deelnemende gemeente als manager van het organisatieonderdeel dat – mede – belast is met recreatie,
landschapsbeheer of groenbeheer.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Bestuurders hebben geen recht op een bezoldiging. Wel kunnen de bestuurders aanspraak maken op een
vergoeding van de door hen in redelijkheid gemaakte onkosten. De vaststelling van de onkostenregeling
geschiedt door de algemene deelnemersvergadering.
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
c. door zijn ontslag verleend door de algemene deelnemersvergadering;
d. door het niet meer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseis dat de bestuurder
manager van het organisatieonderdeel dat – mede – belast is met recreatie of met landschapsbeheer
van een deelnemende gemeente.
Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene
deelnemersvergadering. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een algemene
deelnemersvergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de algemene deelnemersvergadering niet binnen een
maand na het besluit tot schorsing besluit tot ontslag of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan
voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot
handhaving van de schorsing werd genomen.
Een niet voltallig bestuur blijft volledig bevoegd. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder wordt diens
functie in het bestuur waargenomen door de plaatsvervangend bestuurder zoals bedoeld in lid 9. De
waarneming eindigt bij het einde van de ontstentenis of belet van de desbetreffende bestuurder of de
benoeming van een nieuwe bestuurder.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, behoeft deze voor alle besluiten die niet de normale gang
van zaken in de coöperatie betreffen, de goedkeuring van de algemene deelnemersvergadering.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij defungeren van een bestuurder neemt de
plaatsvervanger waar tot op de eerstvolgende deelnemersvergadering een nieuwe bestuurder is benoemd.

Artikel 10 Bestuur; taak en bevoegdheden
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

Het bestuur is belast met het bestuur van de coöperatie, behoudens beperkingen volgens de wet en deze
statuten. Het bestuur richt zich op en handelt ten behoeve van de leden en conform het
meerjaren)beheerplan en de jaarlijkse begroting.
Het bestuur stelt een (meerjaren)beleidsplan op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene
deelnemersvergadering.
Het bestuur is slechts met goedkeuring van de algemene deelnemersvergadering bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot
het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde
verbindt.
Voor de volgende besluiten heeft het bestuur in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de
algemene deelnemersvergadering nodig:
a. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie
indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
b. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of de zeggenschap in een andere
rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van
diens statuten. De mogelijkheid van een tweede vergadering, als bedoeld in artikel 16 lid 2, bestaat ten
aanzien van dit onderwerp niet.
c. het toekennen van een opdracht door de coöperatie aan een lid;
d. om een deelnemende gemeente te verzoeken een aanvullende bijdrage te leveren aan de coöperatie.
Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de algemene deelnemersvergadering voor, in de
hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon dan wel in de hoedanigheid van
vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de coöperatie die optreedt als bestuurder van een andere
rechtspersoon, te nemen besluiten betreffende (i) rechtshandelingen als omschreven in lid 3 en lid 4 ten

8.0 20171121 (werkgroep) memo v3 startup CBG-MD.docx

p. 9 / 18

10.6

10.7

aanzien van die andere rechtspersoon, en (ii) de aanwijzing van de (register)accountant van die andere
rechtspersoon.
Voor het overige behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene deelnemersvergadering voor die
besluiten waarvan de algemene deelnemersvergadering bepaalt dat die zijn onderworpen aan haar
goedkeuring.
Het bestuur verschaft de algemene deelnemersvergadering tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor
de goede uitoefening van haar taak, daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de risico's verbonden
aan de activiteiten van de coöperatie en de al dan niet hiermee verbonden rechtspersonen.

Artikel 11 Bestuur; werkwijze en besluitvorming
11.1
11.2

11.3.

11.4

11.5
11.6

Het bestuur vergadert in ieder geval vier keer per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld schema.
In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Alle besluiten van het bestuur
worden genomen in de vergadering van het bestuur en met gewone meerderheid (één meer dan de helft)
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een bestuurder kan zich door de in artikel 9 lid 3 bedoelde plaatsvervangend bestuurder op basis van een
schriftelijke volmacht - daaronder begrepen per e-mail en/of fax - laten vertegenwoordigen. De volmacht
geeft aan met betrekking tot welke besluiten de betrokken persoon bevoegd is de bestuurder te
vertegenwoordigen.
Elke bestuurder is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. De bijeenroeping
van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk - daaronder begrepen per e-mail en/of fax - op
een termijn van ten minste twee weken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten
worden genomen met algemene stemmen in vergadering, waarin alle bestuurders vertegenwoordigd zijn.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk -daaronder begrepen per email en/of fax - geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken.
Van de vergaderingen van het bestuur en de genomen besluiten bedoeld in lid 5 worden notulen
opgesteld. De werkwijze, vergadering en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede de
eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in het reglement bestuur.

Artikel 12 Vertegenwoordiging
12.1

12.2

12.3

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door :
a. het bestuur; of:
b. de voorzitter van het bestuur; of :
c. twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Een bestuurder is niet bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen indien sprake is van een (potentieel)
tegenstrijdig belang in functie of persoon tussen de bestuurder en de coöperatie. Indien en voor zover de
algemene deelnemersvergadering van oordeel is dat sprake is van een verstrengeling van belangen en/of
tegenstrijdig belang tussen een bestuurder of meerdere bestuurders en de coöperatie, wordt de coöperatie
vertegenwoordigd door een door de algemene deelnemersvergadering aan te wijzen persoon.
Krachtens besluit van het bestuur kan de coöperatie aan één of meer van de bestuurders en ook aan
andere personen een doorlopende (beperkte) volmacht verlenen om de coöperatie te vertegenwoordigen.
De gevolmachtigde vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
De (beperkte) volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13 Onverenigbare functies en hoedanigheden
13.1

Bestuurders en de plaatsvervangend bestuurders, als bedoeld in artikel 9 lid 3, kunnen niet zijn personen
en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad:
a. die lid zijn van een college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad van een
deelnemende gemeente;
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13.2

13.3

b. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de coöperatie en/of de
deelnemende gemeenten dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
Bestuurders en de plaatsvervangend bestuurders, als bedoeld in artikel 9 lid 3, evenals hun bloed- en
aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel
genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de coöperatie.
Bestuurders en de plaatsvervangend bestuurders, als bedoeld in artikel 9 lid 3, melden hun nevenfuncties
aan de algemene deelnemersvergadering.

Artikel 14 Algemene deelnemersvergadering
14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

De coöperatie heeft een algemene deelnemersvergadering. Het bestuur legt verantwoording af aan de
algemene deelnemersvergadering. De algemene deelnemersvergadering is daarbij in het bijzonder belast
met:
a. het uitoefenen van toezicht op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de
coöperatie;
b. het bevorderen van de doelstelling van de coöperatie waar en wanneer dit mogelijk is, eventueel in
samenwerking of in overleg met andere organisaties;
c. het, onverminderd het bepaalde onder a., houden van intern toezicht middels de uitoefening van de
haar bij deze statuten en de wet toekomende (goedkeurende) bevoegdheden, waaronder in ieder
geval zijn begrepen:
i) de goedkeuring van besluiten als bedoeld in artikel 10 lid 3 en lid 4 van de statuten;
ii) het besluit over toelating van nieuwe leden;
iii) de besluitvorming inzake de benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en hun
plaatsvervangers; en
iv) de besluitvorming inzake statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding van de
coöperatie.
Jaarlijks worden ten minste twee algemene deelnemersvergaderingen gehouden, waarvan één, ter
behandeling van het bestuursverslag en de jaarrekening, te houden binnen zeven maanden na het einde
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn conform artikel 18 lid 3.
Voorts roept het bestuur een algemene deelnemersvergadering bijeen indien zij dit wenst, indien een
vacature moet worden vervuld of indien een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een tiende gedeelte van de stemmen in een algemene deelnemersvergadering zulks verzoekt. Indien na
indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen de leden tot een vergadering
heeft opgeroepen, tegen een datum uiterlijk een maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden
door de verzoeker.
Een algemene deelnemersvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen met vermelding van de agenda.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten moeten worden behandeld of
die het bestuur of een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van
de stemmen in een algemene deelnemersvergadering wensen behandeld te zien.

Artikel 15 Deelnemersvergadering; toegang en leiding
15.1
15.2

15.3

Als voorzitter van de algemene deelnemersvergadering treedt op een door de algemene
deelnemersvergadering, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen voorzitter.
Zowel het bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte
van de stemmen in een algemene deelnemersvergadering kunnen bepalen dat derden tot de
deelnemersvergadering worden toegelaten teneinde daarin het woord te voeren.
Indien een lid zich in een algemene deelnemersvergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij
schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter
van de betrokken vergadering.
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Artikel 16 Algemene deelnemersvergadering; besluitvorming
16.1

16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

16.8

16.9

In de algemene deelnemersvergadering heeft elk lid, voor zover niet geschorst, één stem. Ter zake van
een besluit, als bedoeld in artikel 10 lid 4 onder c., heeft het betrokken lid – met toepassing van het
bepaalde in artikel 2:12 Burgerlijk Wetboek - geen stemrecht in de algemene deelnemersvergadering.
Besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig dan
wel vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn
dan wel indien in een besluit niet met algemene stemmen wordt genomen, wordt - voor zover elders in
deze statuten niet het tegendeel is bepaald ten aanzien van een aldaar specifiek aangeduid onderwerp een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het besluit kan worden genomen met twee
derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen mits ten minste twee derde van de leden in de
tweede vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat het om een tweede vergadering
gaat. De oproeping tot de tweede vergadering heeft eerst plaats na afloop van de eerste vergadering. De
tweede vergadering dient binnen zes weken na afloop van de eerste vergadering te worden gehouden.
Stemmingen geschieden mondeling, tenzij ten minste een vierde deel van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, schriftelijke stemming verlangt of het gaat om stemmingen over personen.
Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Indien de stemming een verkiezing betreft en geen van de kandidaten een eenvoudige meerderheid heeft
verkregen, vindt herstemming plaats tussen de kandidaten, die de meeste stemmen hebben verworven.
Over onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld, kan niettemin wettig worden besloten in een
algemene deelnemersvergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits het besluit
met voorkennis van het bestuur en met algemene stemmen wordt genomen.
De mogelijkheid van een tweede vergadering, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bestaat ten aanzien van
deze onderwerpen niet.
De algemene deelnemersvergadering kan ook buiten vergadering besluiten nemen in plaats van in een
algemene deelnemersvergadering, mits dit schriftelijk - daaronder begrepen per e-mail en/of fax geschiedt, met voorkennis van het bestuur en mits alle leden zich ten gunste van het betreffende voorstel
uitspreken.
Stemgerechtigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de
stemgerechtigde via het middel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
algemene deelnemersvergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Stemmen die voorafgaand aan de algemene deelnemersvergadering geldig worden uitgebracht, worden
gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene deelnemersvergadering worden uitgebracht,
mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de algemene deelnemersvergadering
zijn uitgebracht.

Artikel 17 Vrijwaring en vrijtekening
17.1

17.2

17.3

De coöperatie zal, voor zover dwingend recht het toelaat, een bestuurder van de coöperatie niet
aansprakelijk stellen ter zake van schade die de coöperatie lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten
van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de coöperatie.
De coöperatie zal, voor zover dwingend recht het toelaat, een bestuurder schadeloos stellen ter zake van
de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens
hoedanigheid van bestuurder van de coöperatie en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is
op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n)
overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde
voorwaarden.
De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de coöperatie gevoerd. De
vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke
schriftelijke goedkeuring van de coöperatie. De betreffende bestuurder dient volledige medewerking aan
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de coöperatie te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende
schikkingsonderhandelingen.
17.4 Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen
rechten ontlenen indien:
de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de betreffende bestuurder;
de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de coöperatie te
handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of
beoogd gevolg heeft dat de betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig
worden bevoordeeld.
17.5 Indien het bepaalde in lid 1 of 2 nietig is of mocht worden vernietigd wegens strijd met dwingend recht,
blijft het bepaalde dat niet in strijd is met dwingend recht, volledig van toepassing.
17.6 Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen
rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een
verzekeraar.
17.7 Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag
verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen en/of de ten
behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van
rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze
kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
17.8 Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder ter zake van enig
handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de coöperatie door autoriteiten
opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
17.9 Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de coöperatie worden
voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich schriftelijk en
onherroepelijk jegens de coöperatie heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de coöperatie. De
coöperatie kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
17.10 De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder
meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de bestuurder.
17.11 Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken
worden gewijzigd. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als
geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel
van kracht is.

Artikel 18 Jaarrekening; boekjaar, rekening en verantwoording
18.1
18.2
18.3

18.4

18.5
18.6

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt tot en met
eenendertig december tweeduizend achttien.
Voor aanvang van elk boekjaar stelt het bestuur een begroting op voor dat boekjaar. Deze wordt voor een
juli van het lopend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene deelnemersvergadering.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste vier maanden door de algemene deelnemersvergadering op grond van bijzondere
omstandigheden, maakt het bestuur een bestuursverslag en een jaarrekening op. De jaarrekening bestaat
uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken.
De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de handtekening van één van de bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden
melding gemaakt.
Het bestuur laat zich bij het opmaken van de jaarrekening bijstaan door een registeraccountant. Deze
persoon wordt benoemd en ontslagen door de algemene deelnemersvergadering.
De registeraccountant brengt aan het bestuur en via het bestuur aan de algemene deelnemersvergadering
rapport uit over zijn bevindingen.
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18.7

18.8

18.9

Binnen de in de in lid 3 vermelde termijn en ten minste vier weken vóór de ter behandeling van deze
stukken bijeengeroepen deelnemersvergadering, verstrekt het bestuur het bestuursverslag en de
jaarrekening aan de leden.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene deelnemersvergadering, in een algemene
deelnemersvergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in lid 3 vermelde termijn doet
houden. In deze vergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit en legt onder overlegging van de
jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge aan een bestuurder. De verlening
van decharge aan een bestuurder behoeft een afzonderlijk besluit van de algemene
deelnemersvergadering.

Artikel 19 Resultaat
19.1
19.2

19.3

Het resultaat van de coöperatie over het betreffende boekjaar wordt als onderdeel van de jaarrekening
door de algemene deelnemersvergadering vastgesteld.
De algemene deelnemersvergadering bepaalt de bestemming van het positieve resultaat. Het positieve
resultaat komt op de eerste plaats ten goede aan de reserves van de coöperatie of wordt toegevoegd aan
of gebruikt voor de vorming van voorzieningen. Op de tweede plaats mag het positieve resultaat direct ten
goede komen aan de leden van de coöperatie in een verhouding als door de algemene
deelnemersvergadering zal worden vastgesteld.
Blijkt uit de vastgestelde jaarrekening dat verlies is geleden dan kan door de algemene
deelnemersvergadering, op voorstel van het bestuur, worden besloten tot het brengen van het verlies of
een deel ervan ten laste van de reserves van de coöperatie, en/of tot overbrenging van het verlies of een
deel ervan naar het volgende boekjaar, en/of tot omslag van het verlies of een deel ervan over de leden,
zulks naar verhouding van ieders financiële bijdrage aan de coöperatie in het desbetreffende boekjaar.

Artikel 20 Reglementen en commissies
20.1

20.2
20.3

De algemene deelnemersvergadering kan met inachtneming van de wet en de statuten een voor alle leden
van de coöperatie bindend reglement vaststellen ter regeling van al hetgeen regeling behoeft ter
beoordeling van de algemene deelnemersvergadering.
De algemene deelnemersvergadering alsmede het bestuur kunnen werkgroepen en commissies instellen
die op verschillende beleidsterreinen projecten voorbereiden of adviezen uitbrengen.
Het instellende orgaan als hiervoor genoemd in lid 2 legt de samenstelling, taken, bevoegdheden en
werkwijze alsdan schriftelijk vast.

Artikel 21 Statutenwijziging
21.1

21.2

21.4
21.5

Een besluit tot wijziging van de statuten van de coöperatie kan slechts worden genomen met algemene
stemmen van alle leden. De mogelijkheid van een tweede vergadering, als bedoeld in artikel 16 lid 2,
bestaat ten aanzien van dit onderwerp niet.
Een besluit tot wijziging van de aansprakelijkheid van de coöperatie kan slechts worden genomen met
algemene stemmen van alle leden. De mogelijkheid van een tweede vergadering, als bedoeld in artikel 16
lid 2, bestaat ten aanzien van dit onderwerp niet.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op een besluit tot
juridische fusie of splitsing waarbij de coöperatie partij is.

Artikel 22 Ontbinding
22.1

De coöperatie wordt ontbonden:
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22.2

22.3

22.4
22.5

a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene deelnemersvergadering met inachtneming van
het bepaalde in lid 1 en 2 van het vorige artikel;
b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. indien het aantal leden minder dan twee bedraagt;
e. door een beschikking van de Kamers van Koophandel als bedoeld in artikel 19a Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
In het in lid 1 sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de coöperatie
belast. De algemene deelnemersvergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een
daarvoor speciaal aan te wijzen commissie.
Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".
Het batig saldo komt, tenzij de algemene deelnemersvergadering de bestemming daarvan anders
vaststelt, toe aan de leden naar rato van ieders contributieplicht.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
coöperatie gedurende de wettelijke termijn berusten onder degene, die daartoe door de algemene
deelnemersvergadering is aangewezen.

Slotverklaringen
Vervolgens verklaarden de verschenen personen dat voor de eerste maal
tot bestuursleden van de coöperatie worden benoemd:
(a) ***, in de functie van voorzitter;
(b) ***, in de functie van secretaris;
(c) ***, in de functie van penningmeester.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
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BIJLAGE 2

Versie 20 oktober

Deelnemersconvenant Coöperatief Beheer Groengebieden MiddenDelfland U.A.

Gemeente XXXXXX
De coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A., hierna genoemde “de
coöperatie” , ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer xxxxxx,
gevestigde te xxxxxx, hierbij vertegenwoordigd door xxxxx, functieaanduiding,
En
De gemeente XXXXXX, hierna genoemd, “de gemeente”, hierbij vertegenwoordigd door xxxx,
functieaanduiding, en handelend ter uivoering van het besluit van B&w d.d. _____- en de raad d.d.
_________
Komen het volgende overeen:

1. Definities: De definities zoals opgenomen in de statuten van de coöperatie artikel 1 lid 1.1 zijn
van toepassing
2. Doelstelling: De deelnemende gemeenten werken binnen het verband van de coöperatie
samen om doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer en onderhoudstaken in het
beheerareaal van de coöperatie te bewerkstelligen.
Dit beheerareaal betreft het totale areaal aan natuur- en recreatiegebied dat de gemeenten
aan de coöperatie per 1-1-2018 in beheer hebben gegeven.
3. Looptijd: Het convenant is gekoppeld aan het lid zijn van de coöperatie. Ieder lid van de
coöperatie heeft de verplichting een deelnemersconvenant af te sluiten. Zolang een partij lid is
van de coöperatie kan het deelnemersconvenant niet worden beëindigd.
4. Diensten: Artikel 3 van de statuten regelt het doel van de coöperatie. In artikel 3.2 wordt
nader aangegeven wat de werkzaamheden t.b.v. de leden omvat.
Voor de gemeente xxxx betreft dit yyyyyyy…..
De
gemeente xxxx stemt er mee in dat indien ze andere diensten door de coöperatie wil laten
uitvoeren dat dit alleen kan indien dat de instemming heeft van de algemene
deelnemersvergadering.
5. Financiën: Uitgangspunt is dat de totale jaarlijkse lasten van de afzonderlijke deelnemende
gemeente gelijk blijft aan de jaarlijkse bijdrage van de gemeente in 2017 aan het
recreatieschap.
5.1 In een afzonderlijke financieringsovereenkomst zijn de contributies/bijdragen van
de leden aan de coöperatie vastgelegd tot en met 2025.
5.2 In 2018 worden de resultaten besproken van een uit te voeren
harmonisatieonderzoek voor een evenwichtiger kostenverdeling. Dit kan leiden tot
een verschuiving van lasten tussen deelnemende gemeenten en wijziging van hun
contributie/bijdragen aan de coöperatie. In 2018 zal hierover van de colleges van
B enW van de deelnemende gemeenten een besluit worden gevraagd waar na de
beslissing uiterlijk 2022 zal worden doorgevoerd.
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5.3 In de financieringsovereenkomst is ook opgenomen dat de exploitatie
opbrengsten ten goede komen van de coöperatie.
5.4 Eigenaarslasten voor eigendommen die gemeenten op 1 januari 2018 overnemen van het recreatieschap en die nadien rechtstreeks bij de gemeente worden
ingediend worden door de gemeente betaald. Deze eigenaarslasten zal de
gemeente jaarlijks doorbelasten aan de coöperatie.
5.5 Structurele of incidentele lasten die vanaf 1 januari 2018 voor rekening van de
gemeente komen, waarvoor de gemeente niet rechtstreeks zou worden
aangesproken in de situatie dat het recreatieschap nog zou hebben bestaan, en
welke in die situatie voor rekening van het recreatieschap zouden zijn gekomen,
worden op de wijze behandeld als omschreven in 5.4.
5.6 Contributies/bijdragen zijn voor de afzonderlijke leden niet (evenredig) gekoppeld
aan de diensten zoals bedoeld in punt 4. Wijziging van de methodiek van
vaststelling van de financiële bijdragen als bedoeld in 5.2. behoeft de instemming
van de algemene deelnemersvergadering; voor dit besluit is unanimiteit vereist.
Verschuldigde bijdragen zullen voor zover nodig worden verhoogd met wettelijke
belastingen en heffingen.

6. Verplichtingen van de deelnemers: De gemeente xxxx verplicht zich om de taken -zoals
omschreven in artikel 3, 2e lid- voor de gebieden waarvoor de gemeente het beheer heeft
ondergebracht bij de coöperatie (zie artikel 4) uitsluitend te laten uitvoeren door de coöperatie.
De gemeente xxxx verplicht zich de jaarlijkse financiële bijdragen tijdig te voldoen, te weten
voor 1 februari van het lopende exploitatie jaar.
(alternatief : te weten 25% van de jaarlijkse bijdrage per kwartaal in de eerste maand van elk
kwartaal van het lopende exploitatie jaar).
7. Verplichtingen van de coöperatie: De coöperatie voert het bepaalde in de statuten uit. De
coöperatie zal het beheerareaal doelmatig en rechtmatig in standhouden. Daarbij spant de
coöperatie zich in om de samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en te
optimaliseren en zoveel mogelijk samen te werken met andere (beheer) partijen in het gebied
van Midden Delfland. De coöperatie zal de bestaande bestemming/gebruik van de percelen in
het beheerareaal continueren. Indien na besluit van de algemene deelnemersvergadering
door de coöperatie besloten wordt dit bestaande bestemming/gebruik toch te wijzigen zijn de
financiële risico’s voor de coöperatie.
8. Tekort schieten in nakoming van of geschil over inhoud verplichtingen: Indien een van de
partijen ( de gemeente enerzijds of coöperatie anderzijds) zijn afspraken niet of in
onvoldoende mate nakomt (c.q. kan nakomen) dan wel een andere uitleg geeft aan de
verplichtingen treden partijen na schriftelijke melding hiervan in overleg met als doel een voor
beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Als geen overeenstemming over de
betekenis of de uitvoering van de afspraken kan worden bereikt zullen partijen mediation
inroepen. Indien ook dit niet leidt tot een oplossing voor het geschil leggen partijen hun geschil
voor aan de rechter.
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring: Partijen (de gemeente enerzijds en coöperatie anderzijds)
zullen elkaar niet in gebreke stellen. De coöperatie is bij ontbinding alleen door derden
eventueel aansprakelijk te stellen (zie artikel 8 van de statuten). Deze aansprakelijkstelling
kan de coöperatie niet doorleggen naar de gemeente.

Slotbepaling: Het deelnemersconvenant (en de daaraan gekoppelde bijlagen) kunnen alleen
gewijzigd worden met goedkeuring van de algemene deelnemersvergadering; voor dit besluit is
unanimiteit vereist.
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In tweevoud opgemaakt,
Plaats

datum

XXXXX

De coöperatie,
namens deze,

datum

de gemeente,
namens deze,

__________________

__________________

naam:
functie:

functie:

naam:
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