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Diverse opdrachtverleningen
MD-2017-4334-5
-31 december 2017
mevr. M. Guneyli

1. ONTWERP-BESLUIT
Als volgt te besluiten:
a. Opdracht te verlenen om de inzet van dhr. A.A. van Prooijen te verlengen tot en met 31
december 2017, onder de voorwaarde dat de inzet van dhr. Van Prooijen het totaal van
€ 26.000, zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging van 10 maart 2017, niet zal
overschrijden (bijlage 1 en 2);
b. Opdracht te verlenen aan dhr. mr. O. de Groot (notaris), voor de uitvoering van notariële
werkzaamheden ten behoeve van de oprichting van de coöperatie coöperatief Beheer
Groengebieden Midden-Delfland U.A, voor een maximaal bedrag van € 15.000, exclusief
BTW;
c. Opdracht te verlenen, aan Deloitte, voor de uitvoering van de risicoanalyse fiscaliteiten, met
betrekking tot de opheffing van het Recreatieschap en de oprichting van de coöperatie
coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A, voor een maximaal bedrag van
€ 15.000, exclusief BTW, (bijlage 3);
d. Dhr. S. Brandligt te mandateren voor het verlenen van de schriftelijke opdracht.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Bij vaststelling van de Najaarsrapportage 2016 heeft de Midden-Delflandraad een krediet van
€ 110.000, vastgesteld voor de uitvoering van het liquidatieplan. Dit krediet voorziet in o.a.
additionele dienstverlening vanuit Staatsbosbeheer en de inhuur van externe expertise ten
behoeve van de volledige overgang van taken, rechten en verplichtingen van het Recreatieschap naar
coöperatie coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. Op 10 maart 2017 heeft de
Midden-Delflandraad het bestaande krediet Uitvoering werkprogramma aangevuld met € 115.000.
De inhoudelijke uitwerking en afstemming vindt plaats via een ambtelijke werkgroep vanuit de
betrokken gemeenten. De ambtelijke werkgroep komt vanaf januari maandelijks bij elkaar en wordt
hierbij ondersteund door een externe bestuurlijk begeleider. Voor de juridische en fiscale aspecten
van de oprichting wordt externe deskundigheid ingehuurd.
U wordt gevraagd in te stemmen met een drietal opdrachtverleningen, conform de bijgevoegde
offertes. De opdrachtverlening valt binnen het krediet Uitvoering werkprogramma.
Voorgesteld wordt om dhr. S. Brandligt te mandateren om namens het schap deze opdrachten te
verstrekken.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
- Midden-Delflandraad, College- en Raadsbesluit opheffing Gemeenschappelijke Regeling,
30 september 2016, MD 2016-566158200;
- Dagelijks Bestuur Recreatieschap Midden-Delfland, Plan van aanpak toekomstige
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-

samenwerking gemeenten Midden-Delfland, 11 november 2016, MD 2016-570262016;
Midden-Delflandraad, Najaarsrapportage 2016 en derde begrotingswijziging, 1 december
2016, MD 2016-572381508;
Dagelijks Bestuur Recreatieschap Midden-Delfland, 2 februari 2017, Uitvoering
werkprogramma toekomst Midden-Delfland;
Midden-Delflandraad, 10 maart 2017, Uitvoering werkprogramma toekomst Midden-Delfland,
en
Dagelijks Bestuur Recreatieschap Midden-Delfland, 13 oktober 2017, Diverse
opdrachtverleningen.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De opdrachtverleningen worden bekostigd uit het krediet Uitvoering Werkprogramma.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in samenwerking met de ambtelijke werkgroep.

8. VERDERE PROCEDURE
- De schriftelijke opdrachtverlening door dhr. Brandligt te laten ondertekenen.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Dhr. J. le Pair
Accountmanager
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