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Mededelingen
A. Herijking TBM
Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft het Terreinbeheermodel als methodiek ten behoeve van het beheer en als
basis voor de financiële stukken. Het model wordt periodiek herijkt, dat is een ‘ijking’ van de ontwikkelingen in de
markt ten opzichte van de aannames van het model. In de afgelopen maanden heeft de herijking van het
terreinbeheermodel (TBM) plaatsgevonden. De effecten voor Groenalliantie Midden-Holland en de resultaten worden
doorgerekend, en de herijkte normen en prijzen zullen van invloed zijn op de financiële stukken, dat betekent dat de
begroting van 2020 zal wijzigen, en vanzelfsprekend ook de begroting 2021 en de jaren erna. De financiële gevolgen
worden binnen de begroting opgevangen. Wanneer de gevolgen volledig doorgerekend zijn in de financiën, zal dit
worden verwerkt in een begrotingswijziging 2020.
Advies: Voor kennisgeving aannemen.

B. Vergaderschema 2020
Ieder jaar ontvangt u een vergaderplanning voor het volgende kalenderjaar voor zowel Algemeen als Dagelijks
Bestuur. De data houden rekening met wettelijke termijnen en zijn afgestemd met de bestuurssecretariaten. In dit
voorstel is de vergaderplanning voor 2020 als volgt:

Vergaderingen Dagelijks Bestuur
Donderdag
2 april
Donderdag
14 mei
Donderdag
8 oktober
Donderdag
19 november
Vergaderingen Algemeen Bestuur
Donderdag
2 juli
Donderdag
17 december

14.30 – 16.30 uur
12.30 – 14.30 uur (let op, deze tijd wijkt af)
14.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur
14:30 – 16.30 uur
14.30 – 16.30 uur

De bestuursvergaderingen worden gehouden in het Huis van de Stad te Gouda, Burgemeester Jamesplein 1.
Advies: Voor kennisgeving aannemen.

C. Werkconferentie 2020
In uw werkconferentie van februari 2019 heeft u ingestemd met het ontwikkelen van een beheer- en ontwikkelplan.
Het beheer- en ontwikkelplan is gestoeld op een nog nader in te vullen bestuurlijke visie en ziet op een groot scala
aan onderwerpen (denk aan het beheer, gebiedsontwikkeling, nieuwe uitgiften, duurzaamheid marketing,
financiën), alsmede ontwikkelingen die zich binnenkort en in de toekomst voordoen en die ieder voor zich of in
onderlinge samenhang van invloed zijn op de strategisch/tactische sturing op Groenalliantie. Ook dient het beheeren ontwikkelplan de publiek-publieke samenwerking met Staatsbosbeheer nader in te vullen.
Het DB stelt voor om medio 2020 in een besloten bijeenkomst richtinggevend te vergaderen over uw visie op de
groengebieden (actualisatie gebiedsvisie uit 2015) en de onderwerpen verbonden aan het beheer- en
ontwikkelplan. Dit is samenhang met de oplevering van de producten- en dienstcatalogus (met prijzen).
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Advies: Voor kennisgeving aannemen.

Hoogachtend
Mevr. L. de Lange
Bestuurssecretaris
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