
AB 16 DECEMBER 2020  
HIT/2020-AB16122020/3  
  
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 3 JULI 2020.    
 

Aanwezig: 
 
 
 
Toehoorders: 

Dhr. D. de Haas (voorzitter), Mw. H. Westerdijk (vice-voorzitter), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan 
den IJssel), dhr. J.S. Kolster (Capelle aan den IJssel), mw. H.A. Groenendijk-de Vries (Capelle aan 
den IJssel), mw. R.L.M. den Ouden (secretaris), dhr. T. Aker (directeur) 
 
Dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland)  

Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel 
09:00 uur 

 
Afwezig: 

 
Dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas), dhr. J.Hordijk (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas) 

 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 09:00 uur. 

2. Mededelingen (o.a. 
Coronamaatregelen) 

- Burgemeester Weber komt graag tijdens een andere vergadering kennis maken; 
- Vergadering afronden rond 10:30 uur i.v.m. opening Hitlandselaan 

3. Voorstellen Ton Aker (mondeling) Dhr. Ton Aker, nieuwe directeur Recreatieschap Hitland, heeft zich kort voorgesteld.  

4. Besluitenlijst AB-vergadering van 
11 december 2019 

1. Parkeerplaats Leefgoed de Olifant; dhr. Aker licht toe dat vorig jaar een verzoek is ingediend voor 
medefinanciering van een extra parkeerplaats bij Leefgoed de Olifant. Afgesproken is om e.e.a. in 2020 
te monitoren. Parkeerplaats is inmiddels gerealiseerd op eigen terrein van het leefgoed; 

2. Beheerplan; In de vergadering in het voorjaar zou het nieuwe beheerplan ingebracht worden. Dhr. Aker 
legt daar momenteel nog de laatste hand aan, dus het beheerplan wordt in de volgende vergadering 
behandeld. Dhr. Emons noemt dat de werkgroep graag meekijkt naar het beheerplan, zoals ook van de 
werkgroep wordt verwacht. Dhr. Aker plant t.z.t. een afspraak in.  

5. Overzicht ingekomen/verzonden 
stukken januari 2020 – juli 2020 

1. Meubilair Park Hitland; zaak is afgehandeld; 
2. Jaarstukken en begroting; geen zienswijze ingediend vanuit beide gemeenten.  

6. Jaarstukken 2019 
 
 
 
 
 
 

Toelichting dhr. Aker: Resultaat golfbaan lijkt ieder jaar iets terug te lopen. Deels is dit weersafhankelijk, drukt 
direct op de exploitatie. Voor 2019 is er een voordelig resultaat v/d golfbaan, iets lager dan verwacht. Resultaat 
openbaar gebied is conform begroting. Mw. Groenendijk benoemt dat het belangrijk is om voor de lange 
termijn te kijken welke actiepunten er ondernomen moeten worden om (structureel) meer inkomsten voor de 
golfbaan te genereren. Dhr. De Haas licht toe dat het DB in gesprek is en blijft met dhr. Aker om dit vorm te 
geven.  
 



Vervolg jaarstukken 2019 A. Besloten is de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 vast te stellen, het nadelig resultaat 
algemeen / openbaar van € 846,- en het voordelig resultaat golfbaan van € 52.221,- (in totaal € 
51.357,-) toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied en de 
jaarrekening 2019 en het besluit toe te zenden aan de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-
Holland.  
 

7. Financiële begroting 2021, 
Beleidsbegroting 2021 en MJR 
2022-2024 

Dhr. Aker benoemt dat dhr. Lassche de stukken heeft opgesteld voor de komst van dhr. Aker. De begroting met 
daarin o.a. tarieven wordt ruimschoots van tevoren vastgesteld. Dit biedt minder vrijheid in prijzen/producten 
qua marketing en sales. Belangrijk is om te kijken naar de behoefte in de markt en daar op in te spelen. 
Afgesproken is dat dhr. Aker o.a. een gesprek inplant met de coördinatoren sport van zowel Gemeente Zuidplas 
als Capelle, inzake jeugd en wellicht m.b.t. meerdere fronten.  
 
Dhr. De Haas noemt een mogelijke samenwerking tussen het recreatieschap en organisaties met mensen met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dhr. Aker gaat dit verder onderzoeken.  
 

B. Besloten is in te stemmen met de Beleidsbegroting 2021 en de Financiële begroting 2021, de 
meerjarenraming 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen en de begroting toe te zenden aan de 
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.  

 

8. Voorzitterswissel Normaliter vindt er na twee jaar een voorzitterswissel plaats. Het DB verzoekt om dit uit te stellen tot 1 
september. Met ingang van 1 september wordt mw. Westerdijk voorzitter en dhr. De Haas vice-voorzitter. Het 
AB is akkoord met dit besluit.  

9. Hitlandselaan; eindresultaat Dhr. Aker licht toe dat de Hitlandselaan geagendeerd is ter afronding. Het werk is allemaal uitgevoerd, 
opgeleverd en afgerond. Enkele bomen zijn niet uitgelopen, deze worden in het najaar volgens bestek 
vervangen. Dhr. Emons informeert naar het wandelpad richting de veenput. Momenteel is het nog niet 
afgerond. Het bestuur is in afwachting van een reactie van een omwonende over het laatste gedeelte van het 
pad.  
  

10. Voortgangsrapportage 1ste half 
jaar 2020 
 
 
 

Dhr. De Haas benoemt dat de vraag bij dhr. Aker is neergelegd om in 2020 vaker een rapportage aan te leveren 
gezien alles omtrent het coronavirus. Een eventuele begrotingswijziging die naar de gemeenteraad moet 
worden gestuurd, wordt hiermee op tijd gesignaleerd. Sinds de DB-vergadering zijn de cijfers verder bijgewerkt. 
 



Vervolg voortgangsrapportage 
1ste half jaar 2020 

Dhr. Aker licht toe dat een totaaloverzicht momenteel nog lastig te schetsen is. De golfbaan is bijna twee 
maanden gesloten geweest. De achterstand lag grofweg op 137.000 euro. Sinds de opening is het heel druk 
geweest op de golfbaan, eerste maand liet een plus zien. Momenteel is er nog steeds sprake van een plus, 
waardoor we de achterstand aan het inlopen zijn. Naar verwachting lopen we zo’n 10 procent achter op de 
begroting.  
 

C. Besloten is om in te stemmen met de 2e voortgangsrapportage 2020. 
 

11. Rondvraag 1. Dhr. Emons informeert naar het jaarlijkse gesprek van het DB met Werkgroep Hitland. Dit gaat in 
overleg ingepland worden in september of oktober 2020.   

12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 10:30 uur.  

 
Actiepunten 
 

Actie n.a.v. Huidig overleg Uitvoering Status 

1. Afspraak met Werkgroep Hitland inplannen over beheerplan 
2. Afspraak coördinatoren sport Zuidplas / Capelle 
3. Nagaan lokale organisaties met werknemers met afstand tot arbeidsmarkt 

Dhr. Aker 
Dhr. Aker 
Dhr. Aker 

Openstaand 
Openstaand 
Openstaand 

 


