
AB 8 JULI 2021  
HIT/2021-AB08072021/3  
  
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 31 MAART 2021.    
 

Aanwezig: 
 
 
Toehoorders: 

Mw. H. Westerdijk (voorzitter), dhr. D. de Haas (vice-voorzitter), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas), dhr. 
M.E. Wilson (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 
10:00 uur 

Afwezig: Dhr. J.W. Schuurman (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas), dhr. J.S. Kolster (Capelle aan den IJssel) 
 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur.  

2. Mededelingen - 

3. Besluitenlijst AB-vergadering van 
16 december 2020 

- Sportief Capelle; Voor de samenwerking tussen Hitland en Sportief Capelle worden mw. Lian Witteveen 
en dhr. Aker met elkaar in contact gebracht. Er vinden al wel activiteiten plaats, maar kan meer. 

- Samenwerking ASZV; dhr. Aker heeft goede contacten met een nabijgelegen ASVZ. Zij willen graag 
prullenbakken legen, maar zij nog op zoek naar het juiste vervoersmiddel. Dhr. Wilson noemt dat er in 
het Schollebos een ‘multicar’ gebruikt wordt. Daarnaast zijn er plannen om door ASVZ vogelhuisjes voor 
op de golfbaan te laten maken, o.a. ter bestrijding eikenprocessierups. 

- Toekomstvisie Park Hitland; dhr. Aker is gestart met de toekomstvisie. Uitgangspunt is om deze zomer 
een eerste ontwerp te hebben waar op kan worden voortgeborduurd.  

 
A. Besloten is om de besluitenlijst van de AB-vergadering van 16 december 2020 vast te stellen.  

4. Overzicht ingekomen/verzonden 
stukken december 2020 – januari 
2021 

Dhr. Aker licht toe dat op het laatste verzoek van Hit eten en drinken inzake financiële steun een korte reactie is 
opgesteld, welke bij de juridische afdelingen van de gemeenten ligt. Als aanvulling op de lijst is tot slot nog een 
brief gekomen van de accountant over hetgeen zij hebben behandeld i.h.k.v. de jaarlijkse accountantscontrole.   

5. Jaarrekening 2020 en jaarverslag 
2020 

De stukken m.b.t. de jaarrekening en het jaarverslag zijn een dag voor de vergadering verzonden, dhr. Aker licht 
toe dat hierin gewacht is op de accountantsverklaring. Gewijzigde versie ligt nu voor, wijzigingen zijn 
weergegeven in de aanbiedingsbrief (5.2). Mw. Groenendijk-de Vries informeert naar de disclaimer in de 
accountantsverklaring. Mw. Westerdijk noemt dat de disclaimer voor mogelijke risico’s zou kunnen zorgen, en 
dat het zaak is om extra informatie en advies hierover in te winnen voordat de stukken geaccordeerd worden. 
Het AB deelt deze mening. Dhr. Aker licht toe dat de accountant fiscaal gezien de opmerking in de disclaimer 
moet plaatsen. De disclaimer heeft betrekking op het aanpassen van de meerjarenbegroting naar een periode 



van 5 jaar i.p.v. zoals voorheen 10 jaar. Oplossing zou kunnen zijn om een kolom 2025-2030 bij te voegen, waar 
de rest van de geplande bedragen in verantwoord worden. Het bestuur heeft ingestemd met aanpassing van de 
begroting van 10 naar 5 jaar, maar wellicht wordt deze keuze heroverwogen. Het bestuur heeft verder geen 
inhoudelijke vragen. Voorstel is om meer advies in te winnen en een korte extra AB-vergadering in te plannen. 

B. Besloten is een extra AB-vergadering in te plannen vóór 15 april en de Jaarstukken dan wederom te 
agenderen.   

6. Beleidsbegroting 2022, financiële 
begroting 2022 en MJR 2023-2025 

C. Besloten is een extra AB-vergadering in te plannen vóór 15 april en de Begroting dan wederom te 
agenderen.   

8. Rondvraag - Stichting Steenovens; dhr. Verbeek noemt dat in de raad van Zuidplas een bedrag beschikbaar is gesteld 
voor aanpassing van één van de turfschuren. Dhr. Aker heeft tussentijds al contact gehad met de 
voorzitter v/d stichting Steenovens. Dhr. Verbeek vraagt of de voorzitter de plannen ook kan delen met 
dhr. Aker; 

- Schouw Werkgroep Hitland; dhr. Emons informeert naar een datum voor de jaarlijkse schouw met het 
DB en Werkgroep Hitland. Dit wordt verder afgestemd met mw. Den Ouden; 

- Bever in Park Hitland; dhr. Wilson informeert naar de bever in Park Hitland. Dhr. Aker geeft aan dat er al 
jaren een bever zit, momenteel wordt zelfs gesproken over een burcht. Sinds begin vorig jaar is de bever 
diverse keren gefotografeerd, maar helaas onduidelijke foto’s. Er zijn meerdere vragen gesteld over de 
oranje vlaggetjes van de muskusrattenbeheerders.  

- Drukte in Park Hitland; dhr. Aker meldt dat het steeds drukker in Park Hitland is, het recreatiegebied 
wordt druk bezocht tijdens de coronaperiode. Daarmee ook meer meldingen; 
problemen/klachten/frictie over loslopende honden op fietspaden, fietsers op wandelpaden 
enzovoorts. Hier is aandacht voor. 

9. Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 10:45 uur.  

 
Actiepunten 
 

Actie n.a.v. Vorig(e) verslagen Uitvoering Status 

1. Afspraak coördinatoren sport Capelle Mw. Westerdijk / dhr. Aker In uitvoering 

Actie n.a.v. Huidig overleg Uitvoering Status 

1. Nieuwe AB-vergadering inplannen vóór 15 april Mw. Den Ouden Afgehandeld 

 


