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Zaaknummer: 2471448

Agenda Algemeen Bestuur

Datum: 22 juni 2020
Tijdstip: 15.30-16.00 uur
Vergadering via MS Teams

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 22 april 2020 bijlage

3. Vaststellen jaarrekening 2019 bijlage

4. Vaststellen begroting 2021 bijlage

5. Stand van zaken opheffen Gemeenschappelijke Regeling mondeling

6. Rondvraag en sluiting

Secretariaat
Spuiboulevard 300
Postbus 8
3300 AA  Dordrecht
T 078-770 4138
jt.kalle@dordrecht.nl
www.np-debiesbosch.nl
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Verslag  
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 22 april 2020 
 
Aanwezig: B.C.M. Stam (voorzitter) en H. v.d. Linden (Gemeente Dordrecht), mw. I.C.L.W. Koenraats 

(Secretaris/directeur a.i. Parkschap), 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, die plaatsvindt per MS Teams.  
 

2. Verslag  Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen liquidatieplan incl. reactie op zienswijzen 
a. Reactie op zienswijzen 

Het Algemeen Bestuur stemt unaniem in met: 
 de adviezen op de zienswijzen met inachtneming van de afspraak dat er aanpassing in de 

tekst plaatsvindt van het eerste advies betreffende minimaliseren van de frictiekosten na 
1-1-2021 en de inzet van de medewerker; 

 deze adviezen op de zienswijzen op te nemen in een brief aan de gemeenten als reactie 
van het Algemeen Bestuur op de ingediende zienswijzen 
 

b. Besluit inzake voornemen opheffen GR Parkschap 
Dhr. Stam leest het besluit voornemen tot opheffing GR Parkschap voor: 
 

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 
Gezien haar intentiebesluit de GR op te heffen van 27-11-2019 en gelezen het voorstel van het 
Dagelijks Bestuur d.d. 22-04-2020; 
Gelet op artikel 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hieronder aan te halen als: ‘de 
wet’; 
Alsmede gelet op het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap 
nationaal Park De Biesbosch, hieronder aan te halen als: ‘de regeling’;  
OVERWEGENDE DAT: 
- In het liquidatieplan, versie 2.4 d.d. 17-2-2020, de uitgangspunten voor de opheffing en 
liquidatie zijn vastgelegd; 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het voornemen om te komen tot de opheffing van het Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch en de daaraan ten grondslag liggende regeling per 1 januari 2021, 
zoals bedoeld in artikel 48 van de regeling 
2. Akkoord te gaan met het liquidatieplan, versie 2.4 d.d. 17-2-2020, waarin de uitgangspunten 
voor de opheffing en liquidatie zijn vastgelegd 
3. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 
te verzoeken tot opheffing van de regeling te besluiten.  
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Parkschap,  
gehouden op 22 april 2020 
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c. Het Algemeen Bestuur besluit unaniem:  
 in te stemmen met het voornemen om te komen tot de opheffing van het Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch en de daaraan ten grondslag liggende regeling per 1 januari 
2021, zoals bedoeld in artikel 48 van de regeling; 

 akkoord te gaan met het liquidatieplan, versie 2.4 d.d. 17-2-2020, waarin de 
uitgangspunten voor de opheffing en liquidatie zijn vastgelegd; 

 de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende 
gemeenten te verzoeken tot opheffing van de regeling te besluiten. 
 

Dhr. Stam constateert dat dit een gedenkwaardig moment is en kijkt uit naar de nieuwe 
samenwerking.  
 
 

4. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Vergadernotitie voor het Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2020 

 
Onderwerp:  Vaststellen Jaarstukken GR Parkschap 2019 
 

 

Inleiding 

Conform artikel 39 van de GR Parkschap heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de voorlopige 

jaarrekening 2019 vóór 15 april jl. aan de raden van de deelnemers gezonden.  

Het Algemeen Bestuur dient de jaarrekening vóór 1 juli vast te stellen en binnen twee 

weken, maar uiterlijk 15 juli, aan de toezichthouder toe te zenden (artikel 41).  

 

De controle bij de jaarrekening dient tevens als controle op de begroting-

boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland. De aanvraag tot subsidievaststelling van 

de begroting-boekjaarsubsidie 2019 moet uiterlijk 1 juli aanstaande zijn ingediend; na 

vaststelling van de jaarstukken in deze vergadering zal de aanvraag worden ingediend.  

 

Vaststelling van de jaarrekening strekt het DB tot décharge, behoudens later in rechte 

gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden (art.41, 3e lid). 

 

Besluit:  

1. De jaarstukken 2019, voorzien van de goedkeurende controleverklaring, vast te 

stellen, 

2. Décharge te verlenen aan het DB. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch d.d. 22 juni 2020  

 

de secretaris a.i. de voorzitter 

 

 

Mw. I.C.L.W. (Ingrid) Koenraats Dhr. B.C.M. (Marco) Stam 

Agendapunt 

3. 
datum 
9 juni 2020 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2021 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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Vergadernotitie voor het Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2020 

 
Onderwerp:  
Vaststellen begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 

 

 

 

1. Inleiding 

Deze notitie gaat in op het zienswijze-proces en vraagt u de begroting 2021 en 

bijbehorende meerjarenbegroting (ongewijzigd) vast te stellen (onder voorbehoud 

van besluitvorming van de raden). Na vaststelling zullen de stukken worden 

doorgeleid naar de toezichthouder, provincie Zuid-Holland. 

Ook zal op basis van onderhavige begroting de begrotingboekjaarsubsidie 2021 bij de 

provincie Zuid-Holland worden aangevraagd.  

 

2. Zienswijze-proces 

 Gemeenten Altena – college stelt 'geen zienswijze' voor, de raad vergadert op 

16 juni 2020.  

 Gemeente Dordrecht – college stelt 'geen zienswijze' voor, de raad vergadert op 

24 juni aanstaande. 

 Gemeente Drimmelen – college stelt 'geen zienswijze' voor, de raad vergadert op 

25 juni aanstaande. 

 

Het is de verwachting dat de raden de collegestandpunten zullen overnemen vanuit het 

oogpunt van de transitie / liquidatie van de GR Parkschap.  

 

3. Besluit:   

 De begroting 2021 inclusief meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen (onder 

voorbehoud van besluitvorming door de raden).  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch d.d. 22 juni 2020  

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

Mw. I.C.L.W. (Ingrid) Koenraats Dhr. B.C.M. (Marco) Stam 

Agendapunt 

4. 
datum 
9 juni 2020 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2021 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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