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Zaaknummer: 2254064

Agenda Algemeen Bestuur
Datum: 13 maart 2019
Tijdstip: 12.15 uur – 12.30 UUR
Locatie: Stadskantoor Dordrecht

1. Opening en mededelingen
2. Verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
30 november 2018 en 13 februari 2019

bijlage

3. Kadernota 2020

bijlage

4. Rondvraag

2 Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2018 en 13 februari 2019
1 2a Verslag Algemeen Bestuur Parkschap 181130-concept.pdf

Verslag
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 30 november 2018
Aanwezig:

B.C.M. Stam (voorzitter) (Gemeente Dordrecht), G.B.J. de Baaij (Directeur Parkschap, secretaris), J.M.
van Oosten en J.J. Bakker (Gemeente Werkendam), mw. L. Schuitmaker en J.G.M. Vissers (Gemeente
Drimmelen), mw. R.M.A. Spriensma (controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)

Verhinderd:
Toehoorders:

H. v.d. Linden (Dordrecht)
mw. S. Hoevenaar (raadslid Drimmelen), dhr. A. van Hees (Staatsbosbeheer)

1. Opening en mededelingen
Dhr. Stam opent de vergadering en heet mw. Hoevenaar en dhr. Van Hees welkom.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. V.d. Linden. Hij heeft dhr. Stam
gemachtigd namens hem te stemmen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 5 oktober 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen Biesboschverordening
Het Algemeen Bestuur stelt de ‘Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van
water, recreatie en natuur in de Biesbosch (eerste wijziging)’ vast.
4. Vaststellen Tarieven leges 2019
De tarieven zijn alleen geïndexeerd ten opzichte van de tarieven 2018.
Het Algemeen Bestuur stemt in met de tarieven 2019 voor ontheffingen en vergunningen die
op basis van de Legesverordening worden afgegeven.
5. Vaststellen Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het Algemeen Bestuur stelt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vast. Het mandaatbesluit
2011 blijft van kracht.
6. Vaststellen controleprotocol
Dhr. Vissers meldt dat vanuit Drimmelen per mail aanvullende aandachtspunten voor de
accountantscontrole zijn gestuurd en hij deze nog wil meegeven. Dan kan de accountant
bekijken waarop hij eventueel extra controleert. Het gaat over extra aandacht in de controle
op de (meerjarige) subsidies en op langjarige verplichtingen.
Dhr. Van Oosten heeft dat inzicht ook al eens gevraagd.
Mw. Spriensma wijst op het bestaan van een contractenregister en een volgens de
regelgeving vereiste opsomming van de niet uit de balans blijkende meerjarige verplichtingen
in de jaarrekening. Het contractenregister wordt al door de accountant bekeken. Wat wordt
extra gevraagd?
Mw. Schuitmaker wijst erop dat wordt gewerkt met subsidies en soms een verplichting
terugbetaald moet worden.
Mw. Spriensma zegt dat dit te maken heeft met bevoorschotten. Als een project niet
helemaal wordt uitgevoerd, moet het restant worden terugbetaald. Dit is an sich geen risico
omdat de uitgaven dan ook niet zijn verricht.
Dhr. Stam merkt op dat de accountant kijkt naar basisgelden en kijkt hoe gelden worden
besteed.
Dhr. Vissers stelt dat extra aandacht in de controle ook tot aanbevelingen kan leiden.
Mw. Spriensma antwoordt dat dit inderdaad al eens is gebeurd; op voorstel van de
accountant is er een subsidieregister gemaakt. Die wordt meegenomen in de controle.
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Dhr. De Baaij constateert dat het alleen gaat om extra aandacht voor bepaalde onderwerpen
in de controle, te weten subsidies en het contractenregister inzake de verplichtingen van het
Parkschap.
Het Algemeen Bestuur stemt in met het controleprotocol. Dhr. Vissers stuurt de
aandachtspunten door.
7. Rondvraag en sluiting
Dhr. Van Oosten vindt dat we deze vergadering een ander karakter moeten geven, voor als
er toehoorders zijn.
Dhr. De Baaij vindt dat een goede suggestie en daar moeten we naar aanleiding van het
toekomstgesprek over nadenken.
Mw. Schuitmaker vindt transparantie belangrijk. We moeten overwegen DB en AB uit elkaar
te trekken. Dan krijg je een andere vergadering.
Dhr. Van Hees waarschuwt dat SBB dan niet meer aan tafel zit.
Dhr. De Baaij vraagt mw. Hoevenaar naar de reden van haar komst.
Zij geeft aan dat ze namens Drimmelen in het 3-radenoverleg zit en geïnteresseerd is in de
Biesbosch. Er is een opdracht tot bezuinigen en het 3-radenoverleg is uitgesteld. Ze vraagt
naar de voortgang.
Dhr. Stam antwoordt dat er net een afspraak is gemaakt voor een extra bestuursvergadering
eind februari te komen met voorstellen onderbouwd met keuzes en financiën. Het Algemeen
Bestuur maakt keuzes en legt dat uit in het 3-raden overleg. Dat zullen duidelijke keuzes zijn
die invloed hebben op de toekomst van het Parkschap, gekoppeld aan de visie. Tevens wordt
dan de nieuwe begroting met zienswijzen voorgelegd.
Mw. Hoevenaar constateert dat het Parkschap dan de keuzes maakt.
Dhr. Stam antwoordt dat zienswijzen door de raden kunnen worden ingediend en die moeten
we meenemen in het bestuur, dat daar weer keuzes in maakt.
Dhr. Vissers heeft extra aandacht gevraagd voor het 3-radenoverleg. Afgesproken is een
bijeenkomst met de 3 raden eind februari om de stand van zaken te bespreken.
Dhr. Stam zegt dat dit ook te maken heeft met het tijdpad begroting 2020.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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Verslag
Besloten Algemeen bestuur Parkschap
d.d. 13 februari 2019

Aanwezig:

B.C.M. Stam (voorzitter) en H. v.d. Linden (Gemeente Dordrecht), mw. C.C. Koets (Directeur
Parkschap, secretaris), R. van Vugt en J.M. van Oosten (Gemeente Altena ), mw.
L. Schuitmaker en J.G.M. Vissers (Gemeente Drimmelen), mw. R.M.A. Spriensma (controller),
mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)

1. Opening en mededelingen
Dhr. Stam opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Besloten Algemeen Bestuur: benoeming waarnemend secretaris/directeur
Dhr. Stam doet het voorstel om na het vertrek van dhr. De Baaij mevr. Koets te benoemen tot
waarnemend directeur. Dit formele besluit is nodig om mw. Koets een positie te geven als
waarnemend directeur en de lopende bedrijfsvoering tot een interim directeur is gevonden.
Het Algemeen bestuur stemt in met de benoeming van mw. C.C. Koets tot waarnemend
secretaris/directeur Parkschap. In het formele besluit wordt nog gesproken over Werkendam
omdat Altena pas kan worden opgenomen na daadwerkelijke (formele) wijziging van de GR.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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datum
13 februari 2019
opsteller
R.M.A. Spriensma
doorkiesnummer
078-770 2021
e-mail
rma.spriensma2@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor het Dagelijks- en Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2019
Onderwerp: Kaderbrief 2020
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch (GR Parkschap) agendeert in haar 1e reguliere vergadering van een
kalenderjaar een kadernota voor de komende begrotingscyclus. Vanwege het feit dat
deze kadernota alleen technische uitgangspunten bevat, is sprake van een kaderbrief.
Vanuit de deelnemers Altena en Drimmelen zijn op grond van de nota verbonden partijen
West Brabant (financiële) richtlijnen voor de begroting 2020 aangeleverd (bijlagen).
Sluitende meerjarenbegroting bij ongewijzigd beleid
De financiële richtlijnen van de gemeenten Altena en Drimmelen verwachten van het DB
een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023, waarbij de
gehanteerde begrotingsuitgangspunten inzichtelijk worden gemaakt.
Het dekken van structurele lasten met structurele baten is momenteel geen sinecure. De
uittredesommen en een deel van de begrotingssubsidie van de provincie Zuid-Holland
zijn immers aangemerkt als incidentele baten en gaven aanleiding tot preventief toezicht.
Tegelijkertijd melden deze richtlijnen dat de begroting op basis van ongewijzigd beleid
wordt opgesteld, tenzij het AB ander beleid heeft vastgesteld. Dit is momenteel niet het
geval, op grond waarvan de begroting 2020 in eerste instantie moet worden opgesteld op
basis van ongewijzigd beleid.
Het bestuur spreekt zich uit voor een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting.
Het gezamenlijk commitment op de opdrachten vanuit de GR, natuur, landschap en
recreatie, is er. De komende periode wordt benut om de gezamenlijke koers en visie op
deze taken verder definiëren. Het is hierbij belangrijk om te bepalen wat
gemeenschappelijk is en daarna (volgtijdelijk) scherper af te spreken wat nodig is om dat
gezamenlijk te regelen, en op welke financiële maatregelen daarop aansluiten.
Het bestuur verbindt zich dan ook aan het nemen van maatregelen om een sluitende
begroting te bewerkstelligen, maar is zich bewust van het feit dat de uitwerking van
oplossingsmaatregelen niet pasklaar voorhanden is. Om die reden zal de in te dienen
(meerjaren)begroting 2020 nog niet structureel in evenwicht zijn. De incidentele baten in
de vorm van uittredesommen en 15% van de begrotingssubsidie PZH vormen tot
bestuurlijke concensus is bereikt over de maatregelen nog dekking voor structurele
lasten van de begroting.
Het begrotingstekort voor het Parkschap wordt vanaf 2020 meerjarig deels opgelost via
de maatregelen van het herstelplan Parkschap. Het gaat hierbij om een mix van
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oplossingen in de vorm van het verwijderen van de effecten van de Biespas, ruimte die
ontstaat door het schrappen van de bijdrage voor de coördinator toezicht & handhaving
(wegens volledige financiering door de gebiedspartners) en het verhogen van de
deelnemersbijdrage.
Het begrotingstekort voor de Hollandse Biesbosch wordt ter afweging voorgelegd aan de
raad van Dordrecht via kadernota 2020, hetgeen moet resulteren in een extra
deelnemersbijdrage.
Technische uitgangspunten – ongewijzigd ten opzichte van 2019
De (financiële) richtlijnen van de gemeente Altena en Drimmelen bevatten een aantal
dezelfde richtlijnen als in eerdere jaren. In eerdere kadernota’s (of kaderbrief) heeft het
bestuur gereageerd op deze richtlijnen. Deze kaderbrief verwijst voor deze onderwerpen
dan ook naar de kaderbrief 2019, het betreft de onderwerpen a) voldoen aan het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV), b) het verwerken van een positief resultaat, c)
prijsindexcijfer, en d) risicobeheersing. De kaderbrief 2019 is als bijlage bijgevoegd.
Technische uitgangspunten - overig

De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met
de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd
te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar
zonder onderbouwing. (Richtlijnen Altena en Drimmelen)
Het Parkschap volgt de CAO gemeenteambtenaren. In de begroting 2019 is het akkoord
CAO gemeenten met een looptijd tot 1 januari 2019 verwerkt. De loonontwikkelingen op
grond van de nieuwe CAO vanaf 1 januari 2019 zullen via nacalculatie in de begroting
2020 worden verwerkt. Dit is conform de kaderbrief 2019
Daarnaast stelt de richtlijn dat voor de salariskosten rekening gehouden moet worden
met de werkelijke periodieken. Dit kan worden vertaald naar het uitgangspunt dat de
werkelijke kosten –gemotiveerd- moeten zijn opgenomen in de begroting.
Voor de directeur, met een aanstelling van 1 fte, zijn de salarislasten nog niet volledig
begroot. Met ingang van begroting 2020 zullen deze kosten volledig worden geraamd.
Wij zijn van mening dat de GR samen met de gemeenten de "trap op trap af"
systematiek dienen te volgen." (Richtlijnen Altena)
Via de 'trap op trap af'-systematiek wordt de groei of krimp van de netto rijksuitgaven
vertaald naar het gemeentefonds en via de circulaires van het Rijk gecommuniceerd aan
de gemeenten. Iedere gemeente vertaalt deze circulaires in / naar haar kadernota
(medio maart/april). Hierbij geldt dat de circulaire van sept. jaar t-1 wordt toegepast op
jaar t+1. Het betreft een complexe berekening, die kan verschillen per gemeente.
De begroting van het Parkschap moet conform de regelgeving per 15 april aan de
deelnemers worden opgeleverd ten behoeve van diezelfde kadernota. Dit maakt het
toepassen van de systematiek niet eenvoudig.
Daarnaast betekent het volgen van deze systematiek dat als het ware een deel van het
accres wordt geclaimd op grond van afspraak in plaats van op de inhoud.
Voorgesteld wordt om GR Parkschap NP De Biesbosch niet automatische de "trap op trap
af" systematiek te laten volgen. Majeure ontwikkelingen in dit kader kunnen via de
richtlijnen van de deelnemers voor de kadernota Parkschap worden geagendeerd voor
besluitvorming.
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Besluit
1. Kennis te nemen van de nota en deze als kader te hanteren voor een uitwerking in de
begroting 2020 (bestuursvergadering 10 april 2019);
2. Voor het structureel tekort Parkschap van in totaal ca. € 113.800:

a) m.i.v. 2020 het tekort van ca. € 25.800 structureel op te lossen via de hierboven
genoemde maatregelen van het Herstelplan;
b) voor het structurele tekort van € 88.000 m.i.v. 2022/2023 als gevolg van de
eindigheid van de uittredesommen in de loop van 2019 oplossingen aan te reiken;
3. Voor het structureel tekort Hollandse Biesbosch van in totaal ca. € 251.000:

a) voor 2020 het tekort van € 73.000 eenmalig op te lossen via een extra
deelnemersbijdrage vanuit de gemeente Dordrecht;
b) voor het structurele tekort van € 178.000 m.i.v. 2022/2023 als gevolg van de
uittredesommen in de loop van 2019 oplossingen aan te reiken;
4. In te stemmen met het ongewijzigd hanteren van de uitgangspunten m.b.t. het

voldoen aan de BBV, het verwerken van een positief resultaat, prijsindexcijfer en
risicobeheersing van de kaderbrief 2019 en het effect hiervan te verwerken in de
deelnemersbijdragen.
5. In te stemmen met het in deze kaderbrief geformuleerde uitgangspunten m.b.t. de

loonontwikkeling en salariskosten op basis van werkelijke periodieken en het niet
(standaard) toepassen van de “trap op trap af” systematiek, en het effect hiervan te
verwerken in de deelnemersbijdragen.
Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch d.d. 13 maart 2019
de voorzitter

de secretaris a.i.

B.C.M. (Marco) Stam

C.C. (Christa) Koets
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