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VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR 
RECREATIESCHAP HITLAND 

 

 
Onderwerp  : Organisatie recreatieschap 
Bijlagen  : mogelijk wordt toelichting nagezonden  
Besluitdatum  : 11 december 2019 
Voorbereid door : J. Lassche  
 

 
1. ONTWERPBESLUIT  

De governance en organisatie van het recreatieschap besproken en een besluit genomen over 
een verdere aanpak. 

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

In relatie tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de directeur van het 
recreatieschap is in het dagelijks bestuur meermalen van gedachten gewisseld over hoe hier mee 
om te gaan. Daarbij is de huidige organisatie en de invulling daarvan besproken, waarbij in 
essentie 2 opties nader zijn bezien, te weten een opvolger (laten) zoeken en in dienst nemen en 
de mogelijkheden onderzoeken van inhuur van een vervanger vanuit een instantie als bijvoorbeeld 
SBB. De laatstgenoemde optie was en is namelijk zeer gebruikelijk bij andere recreatieschappen 
in Zuid-Holland. Bij laatstgenoemde optie komt echter ook nadrukkelijk de (huidige) governance 
van het recreatieschap in beeld in relatie tot onder meer aspecten als aansturing, samenhang 
beleid, processen, management en beslissingsrechten / mandaat.  
Omdat de optie inhuur mogelijk implicaties heeft in relatie tot de (huidige) governance en er nu wel 
een noodzaak is voor de vervanging van de directeur hebben we besloten om aan de hand van 
een functieprofiel een opvolger te zoeken. Daarnaast is er echter aanleiding om de huidige 
governance van het recreatieschap aan de orde te stellen, waartoe mogelijk nog een toelichtende 
notitie zal worden nagezonden. 
Voorgesteld wordt om de governance en organisatie van het recreatieschap te bespreken en 
daarvanuit een besluit te formuleren over een verdere aanpak. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

AB 11 juni 1997; DB 21 november 2018, 13 juni 2019 en 3 juli 2019 
 

 
4. PERSONELE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
5. FINANCIËLE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
6. JURIDISCHE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

Directeur. 
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 

Uitvoeren besluit.  


