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1. ONTWERP-BESLUIT
Kennis te nemen van de data voor de vergaderingen van het dagelijks en algemeen
bestuur in 2020.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Jaarlijks wordt het bestuur gevraagd in te stemmen met de voorgestelde data voor
vergaderingen, voor het volgende jaar.
Maandag 17 februari 2020
Maandag 6 april 2020
Woensdag 15 april 2020
Maandag 18 mei 2020
Maandag 29 juni 2020
Woensdag 8 juli 2020
Maandag 21 september 2020
Maandag 2 november 2020
Woensdag 18 november 2020

11.30-13.00 uur
11.30-13.00 uur
19.30-21.00 uur
11.30-13.00 uur
11.30-13.00 uur
19.30-21.00 uur
11.30-13.00 uur
11.30-13.00 uur
19.30-21.00 uur

[dagelijks bestuur]
[dagelijks bestuur]
[algemeen bestuur]
[dagelijks bestuur]
[dagelijks bestuur]
[algemeen bestuur]
[dagelijks bestuur]
[dagelijks bestuur]
[algemeen bestuur]

Vooralsnog worden de vergaderingen gehouden in het gemeentehuis van Barendrecht. Een
andere mogelijkheid is om te vergaderen in het recreatiegebied zelf, bij exploitanten van het
recreatieschap.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De gemeenschappelijke regeling biedt een kader voor het plannen van vergadermomenten.
Zo bepaalt artikel 7 dat het algemeen bestuur ten minste tweemaal per jaar vergadert. Het
dagelijks bestuur kent geen bepaling en komt bijeen zo vaak als dat nodig is.
Ook de financiële bepalingen geven richting aan de planning.
Artikel 29 lid 4 bepaalt dat de vastgestelde begroting voor 1 augustus aan gedeputeerde
staten moet worden aangeboden.
Het algemeen bestuur stelt de begroting vast (artikel 29 lid 1), daaraan voorafgaand
behandelt het dagelijks bestuur de begroting. In de tussentijd dient, acht weken voordat het

algemeen bestuur de begroting vast stelt, de conceptbegroting aan de deelnemende raden
worden gezonden (artikel 30 lid 1).
Ten aanzien van de jaarrekening is in artikel 31 lid 2 bepaald dat deze voor 15 juli aan de
raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten worden gezonden. Het
algemeen bestuur moet de jaarrekening voor dat moment hebben vastgesteld.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
De vastgestelde data worden gepubliceerd op natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
De vergaderdata voor 2020 zullen, ter verwerking, naar de secretariaten van de
deelnemende gemeenten worden verstuurd.
Hoogachtend,
Dhr. F.R. van Raay
Wnd. accountmanager

