Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

802055
Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder
Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingen van het Goois
Natuurreservaat

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Kennis te nemen van het beleidsplan 2019-2022 van Stichting Goois Natuurreservaat, de
conceptbegrotingswijziging 2018 en de concept begroting 2019;
2. Geen zienswijze in te dienen voor de conceptbegrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting
2019.
2. Inleiding
Op 9 maart 2017 heeft de raad van Gooise Meren met een aantal opmerkingen en aanbevelingen
ingestemd met het Transitieplan 2016 van Stichting Goois Natuurreservaat (GNR).
In het Transitieplan beschrijft GNR hoe zij na ruim 80 jaar bestaan de toekomst van de stichting
gaan veilig te stellen door te werken aan de:
1. versterking van de identiteit
2. versterking van de bestuurskracht
3. versterking van de werkorganisatie
4. versterking van de financiële positie
Het Transitieplan 2016 is vertaald in een uitvoeringsprogramma waarin zaken zijn verkend en
uitgezocht. De uitkomsten van deze verkenningen zijn vervolgens verwerkt in voorliggend
beleidsplan ‘Wij houden het Gooi Groen’. Na raadpleging van raden van participanten, inwoners en
andere belanghebbenden in Spant! op 9 maart 2017 heeft het GNR-bestuur het beleidsplan op 30
maart 2017 vastgesteld.
3.

Beoogd effect
De raad steunt GNR en stemt daarom in met begroting en de voortgaande uitvoering van het
transitieplan.

4. Argumenten en onderbouwing
Met het Transitieplan hebben participanten in 2016 het belang dat zij hechten aan de
instandhouding van het Gooise landschap onderschreven. Participanten dragen er
verantwoordelijkheid voor, maar wel volgens de moderne opvattingen over besturen en bedrijven,
stond in het raadsvoorstel over het Transitieplan.
Gesteld kan worden dat aan verschillende aanbevelingen van de raad uit de brief van 2 maart 2016
uitvoering is gegeven of dat deze /verder uitgewerkt worden, enige vertraging op onderdelen
hierin leidt niet tot problemen in de bedrijfsvoering of voortgang van het geheel.
- In 2018 gaat GNR verder investeren in de werkorganisatie (HRM), versterking profilering en
uitvoering vastgoedbeheerplan.
- In 2019 ligt het accent op uitvoering vastgoedbeheerplan en verdere versterking profilering.
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- In 2020 concentreert GNR zich op de professionalisering van natuur-, recreatie- en
vastgoedbeheer.
5. Houd rekening met en onderbouweing
Actualisering Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
Participanten hebben in een SOK de verdeelsleutel voor de bijdrage vastgesteld. De huidige
verdeelsleutel is: 65% Gooise gemeenten, 25% provincie, 10% Amsterdam. Het aandeel van Gooise
Meren in de totale bijdrage is 18%. De SOK wordt elk tien jaar geactualiseerd. In 2012 had dit al
plaats moeten vinden. Vanwege de mogelijke rechtszaak rond de uittreding van Amsterdam is de
actualisatie uitgesteld tot dit moment. Recent is het proces om te komen tot een nieuwe SOK
gestart. Onderdeel van het proces zijn de volgende ontwikkelingen.
Ontwikkelingen met eventuele gevolgen voor de bijdragen door Gooise gemeenten:
- Wens Amsterdam tot uittreding
Op 15 april 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat een participant niet eenzijdig zijn bijdragen kan
opzeggen of wijzigen. Dat kan alleen in overleg of na een statutenwijziging waarvoor een 2/3e
meerderheid vereist is.
- Wens Provincie tot bevriezing van de bijdrage.
Provincie wil alle terreinbeherende instanties die zij financieel ondersteunt op een zelfde manier
behandelen. Dat betekent dat de bijdrage voor het GNR bevroren wordt.
Waar staan de andere Gooise gemeenten?
De gemeente Hilversum zal een zienswijze indienen waarbij aandacht wordt gevraagd voor
snelheid in het transitieplan. Ambtelijk en bestuurlijk is deze boodschap reeds door Gooise Meren
overgebracht. Er is vertrouwen dat het GNR het transitieplan verder voortvarend oppakt.
6. Duurzaamheid
Het transitieproces en het beleidsplan hebben als doel om het groen in het Gooi in stand te
houden. Met de instandhouding van het groen is een groen woon- en leefklimaat duurzaam
gewaarborgd.
7. Financiële onderbouwing
Conform gemaakte afspraken begroting 2018.
8. Communicatie en participatie
De raad informeert het bestuur van het GNR.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Op 18 juli 2018 besluit de raad over dit voorstel.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Beleidsplan GNR 2019-2022
2. Conceptbegroting 2019
3. Conceptbegrotingswijziging 2018
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingen van het Goois Natuurreservaat’
met zaaknummer 802055 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. Kennis te nemen van het beleidsplan 2019-2022 van Stichting Goois Natuurreservaat, de
conceptbegrotingswijziging 2018 en de concept begroting 2019;
2. Geen zienswijze in te dienen voor de conceptbegrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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