BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Datum
Locatie
Kenmerk
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Nr.
1.

30 november 2018
Gemeentehuis Barendrecht
Z19-1850
Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), dhr. R.J. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. P.W.J. Meij
(gemeente Ridderkerk), mw. P.J. Van Nes-de Man (gemeente Ridderkerk), mw. I. Berg (gemeente Zwijndrecht), mw. J.
Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), mw. M.L. van
Genderen (Staatsbosbeheer).
mw. J.E.T.M. van Dongen, dhr. L.M. Heezen, dhr. J. Scharink, dhr. J. le Pair.

Agendapunt
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
Er zijn zeven stemgerechtigde leden
De heer Luijendijk brengt de kennissessie die georganiseerd wordt op 14 december 2018 ter sprake. Het is
wellicht interessant om de woordvoerders uit de raden uit te nodigen. Besproken wordt de mogelijkheid om
volgend jaar daar in een andere sessie vorm aan te geven. Daarnaast moet duidelijk worden dat de
plaatsvervangend leden ook nadrukkelijk uitgenodigd worden.

2.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stukken:
- Raadsbesluit gemeente Albrandswaard
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft besloten om niet uit te treden uit het recreatieschap. Ook gemeente
Zwijndrecht heeft een dergelijk besluit te nemen.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Raadsbesluit gemeente Zwijndrecht
Voor kennisgeving aangenomen.
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Besluit
- Start bouw NEC in de Hooge Nesse
Voor kennisgeving aangenomen.
- Mededeling brand Johannapolder
Voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen:
- Uittreedvergoedingen Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam
Voor kennisgeving aangenomen.
- Vergaderdata 2019
Het bestuur bespreekt de wens om op woensdagavond te vergaderen.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Gevolgen brand in Johannapolder – stand van zaken
Het bestuur bespreekt de wens van de heer Abel om de naastgelegen dienstwoning mogelijk ook te betrekken in
het kader van de wederopbouw van het pand. Het bestuur vraagt of de financiële consequenties in beeld gebracht
kunnen worden.
Voor kennisgeving aangenomen.

2.

Besluitenlijst vergadering
van 9 juli 2018

In de vorige vergadering heeft de heer Kooijman een aantal vragen gesteld. Deze zijn via e-mail beantwoord. Het
bestuur bespreekt de mogelijkheid om de antwoorden op de vragen ook schriftelijk bij de vergaderstukken te
voegen. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een actielijst bij de besluitenlijst te voegen besproken. Het bestuur
zou dat graag verwerkt zien.
P. 1, Mevrouw Van Nes heeft gevraagd of het recreatieschap vertegenwoordigd is aan de landschapstafel. Daar
heeft zij nog geen afdoende antwoord op gekregen. De heer Luijendijk geeft aan dat in de vorige raadsperiode in
een aantal gemeenten de portefeuilles een andere verdeling kenden, waarbij de wethouders vertegenwoordigd in
het recreatieschap niet altijd ook de wethouder vertegenwoordigd in de landschapstafel was. Dat is in deze periode
anders geworden. Hij voegt daaraan toe dat in principe er geen tegengestelde belangen zijn.
Mevrouw Oelfke-ten Seldam merkt op dat mevrouw Van Nes niet opgenomen staat bij de afwezigen in het verslag.
Dat wordt gecorrigeerd.
Besloten wordt de besluitenlijst van 9 juli 2018 met inachtneming van het voorgaande vast te stellen.

3.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Ingekomen stukken:
- Raadsbesluit gemeente Albrandswaard
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Besluit
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft besloten om niet uit te treden uit het recreatieschap. Ook gemeente
Zwijndrecht heeft een dergelijk besluit te nemen.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Raadsbesluit gemeente Zwijndrecht
Voor kennisgeving aangenomen.
- Start bouw NEC in de Hooge Nesse
Voor kennisgeving aangenomen.
- Mededeling brand Johannapolder
Voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen:
- Uittreedvergoedingen Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam
Voor kennisgeving aangenomen.
- Vergaderdata 2019
Het bestuur bespreekt de wens om op woensdagavond te vergaderen.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Gevolgen brand in Johannapolder – stand van zaken
Het bestuur bespreekt de wens van de heer Abel om de naastgelegen dienstwoning mogelijk ook te betrekken in
het kader van de wederopbouw van het pand. Het bestuur vraagt of de financiële consequenties in beeld gebracht
kunnen worden.
Voor kennisgeving aangenomen.

4.

Besluitvorming
bestuurlijke opdracht

De heer Luijendijk geeft een inleiding. Mevrouw Oelfke-ten Seldam vraagt wat het verschil is tussen het visie
document dat de landschapstafel aan het opstellen is en het document dat in de bestuurlijke opdracht genoemd
wordt. De heer Luijendijk geeft aan dat het laatste in het verlengde van de visie van de landschapstafel gezien
moet worden. Waar de visie van de landschapstafel over het gebied gaat, gaat dit over het verlengde ervan en de
transitie. Het liefst hebben we het resultaat voor half 2019 in beeld.
Mevrouw Van Nes-de Man acht dit een goed idee. Goed dat de rol van het recreatieschap helder wordt, de rol van
de landschapstafel, Staatsbosbeheer en de rol van de gemeenten zelf.
Mevrouw Oelfke-ten Seldam vraagt wie bestuurlijk trekker zal zijn van dit traject. De heer Luijendijk zal in die rol
voorzien met de plaatsvervangend voorzitter. De persoon van de kwartiermaker zal in samenspraak met het
dagelijks bestuur aangewezen worden.
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Besluit
De heer Kooijman vraagt hoe de verdeling in uren ten aanzien van de genoemde voornemens zou moeten zijn.
Wat hem betreft moet het zwaartepunt liggen in het beheer en de kostenverdeling daarin.
Het bestuur besluit:
- De bestuurlijke opdracht, zoals bijgevoegd bij dit voorstel, vast te stellen;
- Voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht de instelling van een krediet van 100.000 euro vast
te stellen, ten laste van de Investeringsreserve en beschikbaar tot en met 31 december 2019;
- In te stemmen met de overheveling van 100.000 euro van de Algemene Reserve naar de
Investeringsreserve.

5.

Najaarsrapportage 2018

Het bestuur bespreekt een samenvoeging van de najaarsrapportage en de begrotingswijziging, zoals dat
gebruikelijk is binnen gemeenten, waarbij de verslaglegging en de financiële vertaling ervan samengevoegd
worden. Het bestuur verzoekt een dergelijke samenvoeging te onderzoeken.
Het bestuur besluit:
- De Najaarsrapportage 2018 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
- De verlenging tot en met 2019 van de navolgende kredieten vast te stellen:
o Marktacquisitie Johannapolder
o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse
o Grondaankoop Donckse Velden
o Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht
o Herstructureringen en marktverkenningen
o Investeren in omvormen
o Wandelroutenetwerk Rotterdam-Zuid
o Omvorming Westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur
- In te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2018 en de dekking vanuit de reserves
zoals gegeven in de najaarsrapportage. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal;
- In te stemmen met het positieve saldo van € 3.810 van de Najaarsnota 2018 en dit saldo toe te
voegen aan de Algemene Reserve.

6.

Tweede
begrotingswijziging 2018

Geen opmerkingen.
Het bestuur besluit:
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Besluit
- De 2e begrotingswijziging 2018 van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
- In te stemmen met de verlenging tot en met 2019 van de kredieten:
o Marktacquisitie Johannapolder;
o Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse;
o Grondaankoop Donckse Velden;
o Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht;
o Herstructureringen en marktverkenningen;
o Investeren in omvormen;
o Wandelroutenetwerk Rotterdam-Zuid;
o Omvorming Westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur.

7.

Normenkader
rechtmatigheid 2018

Het Normenkader rechtmatigheid 2018 is geactualiseerd, er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
Het bestuur besluit:
- Het normenkader rechtmatigheid 2018 vast te stellen.

8.

Rapportage verkenning
recreatiegebieden

De heer Kooijman spreekt zijn waardering uit voor het rapport. Het is een prachtig document met ontzettend veel
informatie uit te halen is. Mevrouw Oelfke-Ten Seldam sluit zich daarbij aan, mooi document ter onderbouwing van
toekomstige impulsen.
Het bestuur besluit:
- Kennis te nemen van het rapport Verkenning natuur- en recreatiegebieden NRIJ;
- Een voordracht af te wachten inzake besluitvorming over onder meer het rapport en een nadere
uitwerking van de categorieën A, B en C, alsmede een uitvoeringsprogramma met prioritering en
financiering.

9.

Ontwerp Rhoonse stort

Het bestuur bespreekt de voordracht kort. Het betreft het trekkerschap van de ontwerpfase van de Rhoonse stort,
dat door de Provincie gesaneerd wordt. De kosten verbonden aan de ontwerpfase worden gedragen door de
Provincie Zuid-Holland.
Het bestuur besluit:
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Besluit
- Kennis te nemen van het besluit tot het opstellen van een ontwerp inrichtingsplan voor de
gesaneerde ‘Rhoonse stort’ door het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde in opdracht van de
gemeente Albrandswaard en Provincie Zuid-Holland.

10.

Rondvraag en sluiting

De stukken zijn laat ontvangen, het bestuur verzoekt deze veertien dagen voorafgaand aan de vergadering te
ontvangen.
Mevrouw De Man-Van Nes merkt op een open en transparante houding te ervaren. De heer Kooijman spreekt
eveneens zijn waardering uit, met name ten aanzien van de opbouw, van het ontwikkelen van cijfers, naar een
juridische slag waarna vervolgens de stap naar de gebieden wordt gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 3 juli 2019.
Secretaris

Voorzitter
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