GA AB Besluitenlijst 22 april 2021
D21-15626
Besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2020 van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), dhr. Van Vugt, dhr. Vente (penningmeester), mevr. Schippers, Dhr.
Derixck, dhr. De Wit, dhr. Van Keulen (bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr.
Bouwman (Teamleider BEZ) en mevr. Franken (financieel beleidsadviseur).
Nr.
1.

Agendapunt
Opening en welkom

2.

Besluitenlijst GA AB
8 oktober 2020

Datum
vergadering

17 december 2020

Plaats
Digitaal
Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 15.50 uur en heet iedereen welkom. Bijzonder welkom dhr. Bouwman die vandaag aanwezig is
namens de afdeling BEZ. Er is quorum.
De agenda wordt vastgesteld.
Geen bijzonderheden. Dank aan de opsteller.
Besloten wordt:
De besluitenlijst vast te stellen.

3.

Najaarsrapportage
2020

De penningmeester geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd en de bestuurssecretaris deelt mede dat er ook geen
zienswijzen zijn ingekomen.
Er wordt conform voorstel besloten.
Besloten wordt:
Vaststellen van de Najaarsnota 2020 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
Vaststellen van het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2020 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2020, met dien
verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan
het eind van het verslagjaar terugvloeien naar de vervangingsinvesteringsreserves;
De Najaarsrapportage 2020 inclusief het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2020 voorzien van eventuele
zienswijzen van de deelnemers toezenden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis
name aan de deelnemers van het schap.
Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:
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-

In te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2020 met een bedrag van € 184.587 lagere kredietlasten
en € 79.000 lagere kredietopbrengsten (per saldo € 105.587). Zie voor de specificatie van dit bedrag de tabel kredieten
opgenomen in de najaarsnota.
In te stemmen met het verhogen van het krediet Aanleg MTB route Krimpenerwaard ten laste van de
Investeringsreserve KW met € 79.000 (van € 148.000 naar € 227.000), zie verdere toelichting in de najaarsrapportage.
In te stemmen om de volgende kredieten te verlengen naar 2021:
Programma Beheer
o Bijdrage website promotie Groene Hart (Dit voorstel is achterhaald, n.a.v. verzoek gemeente. Voorgesteld
wordt om deze niet te verlengen, maar af te sluiten. De claim op de Investeringsreserves compartiment KW
valt dan bij de jaarrekening 2020 vrij):
Programma Ontwikkeling
o Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen
*Voorlopig Ontwerp Entree Goudse Hout
*Reeuwijkse Hout Avonturenroute
*Restant reservering van totaal € 761.280 (ad € 77.180)
o Beeldtaal Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
o Kwaliteitsimpuls Groenalliantie fase 2 en 3 (restant, inclusief Wilhelminakade)
o Hondenbeleid
o Implementatie prioritaire verbindingen Groenalliantie
o Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos
o Gouwebos speelvoorziening Boskoopzijde
o Actualisatie Grondprijsbrief
Programma Overhead
o Werkbudget Groenalliantie
o Handelingskader Energieopwekking
o Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie

4.

Bestuursvoordracht
De bestuurssecretaris licht toe dat dit voorstel breed wordt ingezet en daarmee bruikbaar is voor alle gebieden. Er wordt conform
Biodiversiteit Goudse voorstel besloten.
Hout
Besloten wordt:
 Vaststellen van de notitie ‘Doelen biodiversiteit Goudse Hout’ en de voorgestelde projectmatige vervolgaanpak;
 Voor de uitvoering een uitvoeringskrediet van €16.000,- ter beschikking te stellen en dit ten laste te laten komen
van de Investeringsreserve GA.

5.

Bestuursvoordracht
Grondruil
Krimpenerhout

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Er wordt conform voorstel besloten.
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Noot ambtelijk secretaris: bij de versie die naar het bestuur is gestuurd is nog € 1,= vermeld, terwijl dit in overleg met de
gemeente terug is aangepast naar € 0,=.
Besloten wordt:
- Vaststellen van de verkoop van één perceel grond in Weijdeblick (0,25 ha) en één perceel grond in Krimpenerhout (0,3 ha)
en met de aankoop van één perceel grond in Krimpenerhout (3,8 ha), waardoor uw totale grondeigendom toeneemt met
3,25 ha.;
- Vaststellen van de beheeroverdracht van het buitendijks gelegen perceel grond in Weijdeblick;
- De grondruil en overdracht beheer met gesloten beurzen te laten plaatsvinden, waarbij de gemeente de notaris- en
kadasterkosten bekostigd;
- Vaststellen van de verlening van volmacht van de voorzitter aan de directeur Staatsbosbeheer tot het aangaan, sluiten en
vestiging van een koopovereenkomst (zie bijlage 2) en een leveringsakte, conform bijgevoegde volmacht (zie bijlage 3).
6.

Bestuursvoordracht
Grondaankoop

Er zijn geen bijzonderheden. Er wordt conform voorstel besloten.
Besloten wordt:
- Vaststellen van de aankoop van een perceel grond ter grootte van 1.400 m² in het recreatiegebied het Loetbos;
- Vaststellen van het met het tot en met 31 december 2021 ter beschikking stellen van het éénmalig benodigde bedrag van
€ 1.800,-- ten laste van de investeringsreserve GA;
- om in te stemmen met de verlening van volmacht van de voorzitter aan de directeur Staatsbosbeheer tot het aangaan,
sluiten en vestiging van een koopovereenkomst en een leveringsakte, conform bijgevoegde volmacht (zie bijlage 3).

7.

8.

Bestuursvoordracht
Realisatie project
speelplaatsen
Krimpenerhout
(Kwaliteitsimpuls
Groenalliantie fase
2/3)

Er zijn geen bijzonderheden. Er wordt conform besloten.

Rondvraag en
sluiting

Tijdens de rondvraag wordt besloten dat de voorzitter zal aansluiten bij de bestuurlijke gesprekken bij de PZH over de flexibele schil.
De bestuurssecretaris merkt op dat ook op ambtelijk niveau vinger aan de pols wordt gehouden voor wat betreft de voortgang. Zo
heeft er een schappenbreed overleg plaatsgevonden tussen de bestuurssecretarissen.

Besloten wordt:
 Voor de realisatie van speelplaats Lansingh-Zuid het al beschikbaar gestelde krediet van € 45.000 op te hogen
met € 25.000 vanuit het reeds beschikbaar gestelde en geclaimde uitvoeringskrediet Kwaliteitsimpuls GA fase 2/3
voor ‘Speelplaatsen Krimpenerhout’, (inclusief 50% SSG subsidie). Daarmee komt het uitvoeringskrediet
speelplaats Lansingh-Zuid op een totaal van € 70.000;
 De realisatie van de beoogde tweede speellocatie ‘Boveneind’ - verwachte realisatiekosten € 25.000 – te laten
vervallen in de Kwaliteitsimpuls GA fase 2/3.
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Dhr. Bouwman deelt mede dat de Belastingdienst heeft besloten dat Groenalliantie een vrijstelling krijgt voor de
vennootschapsbelasting. Dat is ook goed nieuws voor de andere schappen en een mooie afsluiting van het bestuurlijke jaar. Het
bestuur uit haar dankbaarheid voor de werkzaamheden verricht om tot dit resultaat te komen.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng, alsmede wenst hij een ieder prettige feestdagen toe. Hij sluit
vervolgens de vergadering om 16:20 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 22 april 2021.

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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