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Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 4 APRIL 2022.
Aanwezig:

Toehoorders:
Afwezig:

Mw. H. Westerdijk (voorzitter), dhr. D. de Haas (vice-voorzitter), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas),
dhr. G. Spruit (Capelle aan den IJssel, tijdelijk vervanger dhr. J. Kolster), mw. H.A. Groenendijk-de
Vries (Capelle aan den IJssel), dhr. T. Aker (directeur)
Dhr. J.W. Schuurman (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan den
IJssel), mw. R.L.M. den Ouden (secretaris)

1.
2.

Opening
Mededelingen

3.

Besluitenlijst

4.

Overzicht ingekomen
en verzonden stukken

5.

Jaarrekening 2021 en
Jaarverslag 2021

Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel
18:00 uur

De voorzitter opent de vergadering om 18:00 uur.
- Mw. Den Ouden is niet aanwezig vanwege ziekte, de vergadering wordt opgenomen om tot een goede
besluitenlijst te kunnen komen;
- Wisseling gemeenteraad n.a.v. verkiezingen, nieuwe indeling volgt;
- Dhr. Aker heeft officieel een vaste aanstelling gekregen, bestuur feliciteert hem nogmaals. Mw. Westerdijk licht
toe: 2 jaar geleden is voormalig directeur dhr. Lassche met pensioen gegaan en daarna heeft dhr. Aker hem
opgevolgd. Tijdelijke contracten zijn nu omgezet in vaste aanstelling;
- Dhr. Spruit licht toe dat hij onderdeel is van de Commissie Verbonden Partijen (sinds 2019), eerste onderzoek
betrof GR Hitland. Rapportage is in de laatste raadsperiode nog vastgesteld. Uitkomst wordt toegezonden, in
eerstvolgende DB-vergadering agenderen.
Dhr. Aker neemt de besluitenlijst globaal door:
- Voortgang taxatierapport overname golfshop: van beide kanten laten taxeren. Uitgangspunten zijn volledig
anders, voorstel gedaan aan de huidige eigenaar om het recht van opstal te verlengen. Nog geen reactie;
- Toekomstvisie: staat op de agenda, volgt.
Dhr. Aker licht toe dat de geldlening van BNG reeds verlengd is in januari. Dhr. De Haas informeert naar de
visvergunningen; worden er vergunningen afgegeven voor nachtvissen? Nee, en dhr. Aker geeft aan dat Park Hitland
volgens de eerste Algemene Verordening ’s nachts niet toegankelijk is – om overlast te voorkomen. ’s Nachts verblijven
mag niet, en nachtvissen kan daar wel toe leiden. Mocht een visvereniging een keer een aanvraag doen voor een
groepje, dan kan het worden aangemerkt als evenement.
Dhr. Aker licht toe dat de Jaarrekening en het Jaarverslag van 2021 voorliggen om vast te stellen, zodat deze naar de
raden van beide gemeenten en de Provincie Zuid-Holland toegestuurd kan worden. De jaarrekening laat een sterk

positief resultaat zien, door inkomstentoename bij de golfbaan. Het is een goede zomer geweest. Meer rondenkaarten
(15%), meer greenfees (20-25%), driving-range (jaarlijkse stijging), arrangementen en groepsreserveringen (toename na
coronajaar 2020). Daarbij moet wel aangetekend worden dat het maken van meer plussen ook leidt tot meer kosten.
Flink moeten opschalen op het gebied van personeel (uitzendbureau voor drukke periodes): voor het vullen van 7 dagen
in de week van ’s ochtends tot ’s avonds is een flinke bezetting nodig. Binnen het DB is ook gesproken om goed te
monitoren in hoeverre het een consequente en/of stijgende lijn betreft, met daarbij de vraag om te blijven kijken naar
hoeveel groei de organisatie wil. De plus was in één keer dermate groot dat het goed is om dit in de gaten te houden.
Mw. Groenendijk informeert of er een duidelijk zichtbare ‘knop’ is waar aan gedraaid kan worden, bijvoorbeeld
meer/minder PR? Dhr. Aker: nee, afgelopen 2 jaar geen duidelijk verschil in die zin. Plus zit hem meer in de
coronamaatregelen: golf bleek als buitensport een veilige sport, de baan kon relatief snel weer open en was één van de
weinige sporten die je kon beoefenen op bepaalde momenten. Mw. Westerdijk informeert waar de meeste marge in zit,
rondenkaarten? Dhr. Aker: rondenkaarten leveren meer op, omdat de meeste mensen het tot 50-75 procent opmaken.
Afgelopen jaar was een druk jaar, dus loopt dit soms op tot gemiddeld 90 procent verbruik. Dan gaat de opbrengst per
ronde/rondenkaart omlaag. Mw. Westerdijk licht toe dat in het DB besproken is dat de opbrengst bewust wordt
toegekend aan de bestemmingsreserve. Dit is goed om te doen in het kader van de Toekomstvisie, en kan dan bij
akkoord AB worden doorgezonden naar de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling. Dhr. Verbeek wil noemen
dat de financiële stukken mooi op tijd waren, zonder opmerkingen van de accountant.

6.

Beleidsbegroting,
Financiële begroting
en Meerjarenraming

A. Besloten is: De jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 vast te stellen; Het positieve resultaat van
€ 188.174,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied; En de jaarrekening
2021 en het besluit toe te zenden aan de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Dhr. Aker licht toe dat de beleidsbegroting meer dan een jaar vooruit werkt: begroting voor 2023 ligt voor. Er is reeds
overleg over geweest in het voortraject. Op dit moment zou de begroting bijgesteld kunnen worden, omdat we weten
dat het resultaat van vorig jaar groter was. Afgelopen 2 jaar zijn beide afwijkend geweest door de coronaperiode. In de
langdurige administratie van de afgelopen 25 jaar is het maar één keer gebeurd dat de jaarcijfers negatief afsloten, en
dat was in het jaar dat de baan uitbreidde naar 18 holes wat de nodige investeringen met zich meebracht. De rest van de
jaren zijn dit altijd zwarte cijfers geweest voor de opbrengst van de golfbaan. Het is een openbare golfbaan en dat zit
vast gebeiteld in het beleid. Het streven is dus niet per se om altijd 20-30 procent winst te draaien. Het draaien in zwarte
cijfers is het uitgangspunt. Er is voor gekozen om de begroting voor 2023 het niveau aan te houden van voorgaande
jaren, en niet de uitschieter van 2021 mee te rekenen. Begin van de zomer wordt samen met de gemeenten gekeken
naar treasury management. Eind van dit jaar is er ook zicht op welke ambities er uit de toekomstvisie komen rollen, daar
moet dan wel een reserve voor zijn. Dhr. De Haas noemt dat het wellicht sowieso kan lonen om het recreatiegebied van

een impuls te voorzien. Er is gesproken over eenzijdige aanplant, gesneuvelde bomen bij storm. Bij de schouw die bij de
toekomstvisie komt kijken wordt ook de kwaliteit en kwantiteit van de bomen meegenomen.
Dhr. Spruit vraagt naar de bijdrage voor het openbare gebied: deze is in 2023 lager dan in 2022. Waar zit de
kostenbesparing? In de meerjarenbegroting is voor het onderhoud geraamd, waar een kostenplaatje uitrolt. Afgelopen
jaar hebben we wat meer gedaan, waardoor dit mogelijk is. Tevens is rekening gehouden met de indexering van de
gemeenten, licht dhr. Aker toe.

7.

Toekomstvisie

8.
9.

Rondvraag
Sluiting

B. Besloten is in te stemmen met de Beleidsbegroting 2023; De Financiële begroting 2023 vaststellen; De
meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen; En de begroting toe te zenden aan de
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.
Mw. Westerdijk: bij DB-vergadering in maart is de opdracht reeds verleend. Daarbij is goed gekeken naar een passend
bureau, met oog voor participatie. Het is belangrijk om te kijken naar wat de stakeholders willen en ook de raden daar
goed bij betrekken. Dhr. Aker vult aan dat er een heel jaar goed over gesproken is, zowel in DB als ambtelijk. Iedereen
zoveel mogelijk aanhaken. Uitkomst bij een goed, ervaren bureau. De vorige actualisering van de Toekomstvisie is ook
door hen begeleid, zij zijn deskundig. Eén vervolgoverleg is reeds geweest, 14 april een startende werkvergadering. Daar
wordt gesproken over hoe het proces verder in werking kan worden gezet.
De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur.

