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1 Opening en mededelingen

1 1. Agenda AB 201125.docx 

Zaaknummer: 2524574

Agenda Algemeen Bestuur

Datum: 25 november 2020
Tijdstip: 12.30-13.00 uur
Vergadering via MS Teams

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2020 bijlage

3. Ter vaststelling: 
a. Intrekkingsbesluit algemeen verbindende besluiten en andere besluiten bijlage
b. Benoeming waarnemend directeur-secretaris Parkschap / 

financiële afhechting GR  bijlage

4. Rondvraag

Secretariaat
Spuiboulevard 300
Postbus 8
3300 AA  Dordrecht
T 078-770 4138
jt.kalle@dordrecht.nl
www.np-debiesbosch.nl



2 Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2020

1 2. Verslag Algemeen Bestuur Parkschap 200928.docx 

Parkschap\Algemeen Bestuur\200928\Verslag AB Parkschap 200928 1.

Verslag 
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 28 september 2020
Aanwezig:
B.C.M. Stam (voorzitter) (Gemeente Dordrecht), 
mw. I.C.L.W. Koenraats (Secretaris/directeur a.i. Parkschap), 
R. van Vugt, (Gemeente Altena), 
mw. L. Schuitmaker  (Gemeente Drimmelen),  
J.M. van Oosten  (Gemeente Altena)
H. v.d. Linden (Gemeente Dordrecht)
mw. R.M.A. Spriensma (Parkschap, controller), 
mw. E. Schreuder (Parkschap, verslag) 
 
Verhinderd: 
J.G.M. Vissers (Drimmelen) volmacht is ontvangen.

Toehoorder: dhr. Frederiksson

1. Opening en mededelingen
Dhr. Stam opent de vergadering en heet de heer Fredriksson welkom en constateert 
instemming met de agenda. 
Er is bericht van verhindering van de heer Vissers. Deze heeft een volmacht afgegeven 
aan zijn collega om namens hen in te stemmen. Agenda is akkoord.

2. Verslag van Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van Algemeen Bestuur d.d. 22 juni 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ter vaststelling Marap 2020 – Parkschap
Het Algemeen Bestuur is akkoord en ongewijzigd vastgesteld.

5. Ter vaststelling Marap 2020 – Hollandse Biesbosch
Ter besluitvorming zijn 5 punten voorgelegd, met de toevoeging dat voor het tekort

 wordt gekeken naar de Corona financiering vanuit Dordrecht en de Rijksregeling om
 € 190.000,- daarvan te claimen. Met de risicomelding dat dat geen 100% zekerheid is,
 maar we nemen hem wel mee in de besluitvorming.

6. Ter Vaststelling controle en controleprotocol 2020:
Mw. Schuitmaker: toegevoegd met aandacht van de accountant voor het 
liquidatieproces. Met deze toevoeging bij deze vastgesteld.

7. Rondvraag en sluiting
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de heer Fredriksson voor zijn 
aanwezigheid en sluit de vergadering. 



3.a Intrekkingsbesluit algemeen verbindende besluiten en andere besluiten.

1 3.a (1) DB AB-notitie intrekken regelgeving.docx 

Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\ 1

Vergadernotitie
voor het DB/AB van 25 november 2020

Onderwerp: intrekken regelgeving

Intrekken regelgeving
De verordeningen, aanwijsbesluiten en andere regelgeving van het Parkschap verliezen 
hun rechtsgrond wanneer de Gemeenschappelijke Regeling (GR) formeel is opgeheven.
Dat moment wordt bereikt zodra de vereffening is voltooid en de melding ‘geen baten’ is 
gedaan bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat alle (financiële) zaken zijn 
afgehandeld. 

Vanwege het feit dat de Gemeenschappelijke Regeling formeel nog niet is opgeheven per 
1/1/2021, maar de taken en activiteiten per die datum zijn overgenomen door de nieuwe 
samenwerking en de gemeente Dordrecht, moeten enkele verordeningen,  
aanwijsbesluiten en andere regelgeving per die datum worden ingetrokken. 

Voor de volledigheid wordt de regelgeving die per formele opheffingsdatum vervallen 
meegenomen in de gevraagde besluiten. 

Agendapunt
3.a
datum
3 november 2020
opsteller
mw. R.M.A. Spriensma 
e-mail
rma.spriensma2@dordrecht.nl



1 3.a (2) Algemeen intrekkingsbesluit algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten.doc 

Versie 1.0 1

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 4, tweede lid 
onder j en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch.

Overwegende:
 Dat de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

(Parkschap) per 1 januari 2021 wordt opgeheven;
 Dat het bestuur van het Parkschap een aantal verordeningen en regelingen heeft 

vastgesteld;
 Dat die verordeningen en regelingen moeten vervallen als het Parkschap is 

opgeheven;

Besluit:

Vast te stellen het hierna volgende: 

Besluit tot intrekking van algemeen verbindende 
voorschriften en andere besluiten; 

Artikel 1 Intrekking per 1 januari 2021
De volgende besluiten en regelingen worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2021:
a. Biesboschverordening;
b. Besluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch;
c. Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch;
d. Legesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
e. Regeling voor uittreding.

Artikel 2 Intrekking per liquidatiedatum
De volgende besluiten en regelingen worden ingetrokken met ingang van de datum 
waarop de gemeenschappelijke regeling Nationaal Park De Biesbosch wordt 
uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel:
a. Financiële beheerverordening van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
b. Controleverordening van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
c. Besluit Financieringsstatuut van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
d. Reglement van orde voor de Bestuurscommissie en het Algemeen Bestuur van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
e. Verordening op de Bestuurscommissie Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
f. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van het Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch;
g. Regels werken bij Nationaal Park De Biesbosch.

Artikel 3 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als het Intrekkingsbesluit algemeen 
verbindende voorschriften en andere besluiten.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het 
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 25 november 2020,

De secretaris, de voorzitter,
I.C.L.W. Koenraats B.C.M. Stam



3.b Benoeming waarnemend directeur-secretaris Parkschap / financiële.afhechting GR

1 3.b (1) AB-notitie waarnemend directeur secretaris_fin afhechting GR.docx 

Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\ 1

Vergadernotitie
voor het AB van 25 november 2020

Onderwerp: waarnemend directeur/secretaris en financiële 
afhechting GR Parkschap

Waarnemend directeur / secretaris voor de periode tot liquidatie
Mevrouw I.C.L.W. Koenraats is aangesteld als interim directeur / secretaris GR Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch, met de 3e verlenging is 31 december 2020 de laatste dag 
dat zij optreedt als directeur / secretaris. 

De activiteiten van het Parkschap worden per 1/1/2021 overgedragen aan de gemeente 
Dordrecht voor wat betreft het beheer van de Hollandse Biesbosch (incl. 
Biesboschcentrum) dan wel aan de gemeenten Altena, Drimmelen en Dordrecht en/of 
Staatsbosbeheer.

Voor de formele liquidatie zijn echter na 1/1/2021 nog een aantal handelingen vereist, 
waaronder het vaststellen van de jaarstukken 2020 en de uitschrijving bij de KvK. 
Hiervoor is het wenselijk dat de functie van directeur / secretaris wordt waargenomen 
totdat de liquidatie een feit is. 

Dhr. J. (Jan) Booij, clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit binnen de gemeente Dordrecht, 
met Recreatie in zijn portefeuille (de deelnemersbijdrage / GR Parkschap vallen hier 
onder) en verantwoordelijk voor het ontvlechten en de personele kant van de liquidatie 
van de GR is bereid gevonden deze functie onbezoldigd te vervullen. 
De gemeentesecretaris van Dordrecht heeft hier zijn goedkeuring aan verleend.

Vaststellen jaarrekening 2020 en afrekening frictie 
Het Parkschap stelt nog eenmalig een jaarrekening op, die door het AB vastgesteld dient 
te worden. Om die reden wordt nog eenmalig in 2021 een DB-vergadering en een AB-
vergadering gepland.

De jaarrekeningcontrole door de accountant is in de 2e helft van februari gepland. Om 
voldoende ruimte te geven, ook voor de voorbereiding (ambtenarenoverleg) wordt 
voorgesteld de DB/AB-vergadering eind maart in te plannen. 

De jaarrekening geeft zicht op de uiteindelijke omvang van reserve Parkschap en 
daarmee op de door de (voormalige) deelnemers te betalen frictie. 
De nota's m.b.t. de frictie zullen door de gemeente Dordrecht aan de gemeenten Altena 
en Drimmelen worden verzonden; er wordt namelijk geen boekhouding voor 2021 
geopend voor de GR in liquidatie.

N.B. De toezichthouder heeft reeds informeel aangegeven de vastgestelde jaarrekening 
uiterlijk 15 juli 2021 tegemoet te zien.

Besluit
 per 1/1/2021 dhr. J. Booij, clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit binnen de 

gemeente Dordrecht, onbezoldigd aan te stellen als waarnemend directeur / 
waarnemend secretaris van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van de GR 

Agendapunt
3.b
datum
10 november 2020
opsteller
mw. R.M.A. Spriensma 
e-mail
rma.spriensma2@dordrecht.nl



Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\ 2

Parkschap NP De Biesbosch totdat de liquidatie van de GR Parkschap formeel is 
voltooid,

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch d.d. 25 november 2020. 

de secretaris a.i. de voorzitter

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



1 3.b (2) Formeel besluit benoeming waarneming secretaris-directeur Parkschap.docx 

BENOEMING SECRETARIS/DIRECTEUR PARKSCHAP

Het algemeen bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Gelet op artikel 24, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch, 

Besluit:

1. dhr. J. Booij, clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit bij de gemeente Dordrecht, te 
benoemen als onbezoldigd waarnemend secretaris van het Dagelijks - en Algemeen 
Bestuur, tevens onbezoldigd waarnemend directeur van het Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch.

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Dordrecht, 25 november 2020

De voorzitter,

B.C.M. Stam
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