Algemeen Bestuur 10 december 2018

Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op 9 juli 2018
Aanwezige leden

dhr. B. Wijbenga (gemeente Rotterdam), dhr. D. de Haas (gemeente Zuidplas), dhr. J. Hordijk (gemeente Zuidplas), dhr. S. Fortuyn
(gemeente Lansingerland), mw. K. Arends (gemeente Lansingerland), mw. D. Gerts (adviserend lid namens Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard)

Aanwezig ambtelijk

dhr. A. Klijnsmit (ambtelijk, gemeente Rotterdam), dhr. A. Koopman (ambtelijk, gemeente Lansingerland), dhr. F. van der Meer
(accountmanager Staatsbosbeheer), dhr. G.J. Sytsema (ambtelijk secretaris Staatsbosbeheer)

Afwezig

-- (gemeente Rotterdam)

Voorzitter

dhr. B. Wijbenga
Plaats
Tijd

Stadhuis Rotterdam
12.00 – 12.10 uur

Nr.

Agendapunt

Besluit

1.

Opening en mededelingen

Opening:
Geconstateerd wordt dat de vergadering weliswaar openbaar is, maar dat geen belangstellenden aanwezig zijn.

2.

Samenstelling bestuur en
benoeming leden
Dagelijks Bestuur

Besloten wordt:
- kennis te nemen van de benoeming van de heer S. Fortuyn en mevrouw K. Arends als lid van het Algemeen Bestuur en
van de benoeming van de heer A. Abee als hun plaatsvervanger namens de gemeente Lansingerland;
- kennis te nemen van de benoeming van de heren D.A. de Haas en J. Hordijk als lid van het Algemeen Bestuur en van de
benoeming van de heer K.J.G. Kats als hun plaatsvervanger namens de gemeente Zuidplas;
- kennis te nemen van de voorgenomen benoeming van de heren B. Wijbenga en S. den Langen als lid van het Algemeen
Bestuur namens de gemeente Rotterdam;
- de heren S. Fortuyn (namens Lansingerland), D.A. de Haas (namens Zuidplas) en B. Wijbenga (namens Rotterdam) te
benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren;
- de heer B. Wijbenga te benoemen tot voorzitter, de heer D.A. de Haas te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter en de
heer S. Fortuyn te benoemen tot tweede plaatsvervangend voorzitter;
- de heer F. van der Meer te benoemen tot secretaris.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2018 te Bleiswijk,
de secretaris,

de voorzitter,

Dhr. F van der Meer

Dhr. B. Wijbenga

