CONCEPT
Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. mei 2023

Agendapunt: 2

Verslag van de vergadering d.d. 11 mei 2022

VERSLAG van de openbare vergadering van het ALGEMEEN BESTUUR van het RECREATIESCHAP OVER-BETUWE, gehouden op woensdag 11 mei 2022, om 13.00 uur, op het gemeentehuis
van de gemeente Overbetuwe te Elst.

AANWEZIG:
De heren: D. Horsthuis-Tangelder
Th. Janssen
A.J. Kwakernaak
Mevrouw: G.J. Scheurwater

- voorzitter
- plv. voorzitter
- secretaris
- notuliste

- Overbetuwe
- Lingewaard

AFWEZIG M.K.G.:
De heer:
J. van Dellen
W. Hol
S.A.G. Rasing
Mevrouw: L. Manders

- lid
- lid
- lid
- lid

- Arnhem
- Overbetuwe
- Lingewaard
- Arnhem

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. VASTSTELLING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING D.D. 12 MEI 2021
Het verslag van de vergadering van 12 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
Er is een brief binnen gekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de wijziging in de
Wet Gemeente Regelingen. De SECRETARIS zegt dat er extern juridisch advies zal worden ingewonnen om te kijken wat deze wijziging voor consequenties zal hebben omdat het recreatieschap een
aparte gemeenschappelijke regeling heeft waarin dagelijks en algemeen bestuur hetzelfde zijn.
4. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2021 VAN HET RECREATIESCHAP OVER-BETUWE
De SECRETARIS zegt dat er geen wijzigingen in de jaarrekening van het recreatieschap zijn omdat er
geen activiteiten en geen financiële transacties plaatsvinden.
De netto vermogenswaarde wijzigt ieder jaar. Deze wordt gecorrigeerd met het behaalde resultaat van
de B.V.
De SECRETARIS geeft een toelichting op het jaarverslag 2021 van Uit®waarde.
Onder dankzegging wordt besloten de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Over-Betuwe vast te
stellen.
5. VOORSTELLEN AAN HET AB ALS PRIORITEITSAANDEELHOUDER VAN AVEZAATH BV
Recht van Opstal mini-golfbaan De Meent
De SECRETARIS zegt dat er voor een recht van opstal gekozen is omdat het een startende ondernemer betreft. De op de vraag van de VOORZITTER zegt SPREKER dat het hier geen staatssteun
betreft.
Besloten wordt akkoord te gaan met het recht van opstal voor de mini-golfbaan op De Meent.
6. HET BEPALEN VAN EEN STANDPUNT INZAKE DE AGENDA EN VOORSTELLEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UIT®WAARDE D.D. 09-06-2022
De SECRETARIS meldt dat de voorzitters van de recreatieschappen verwacht worden bij de aandeelhoudersvergadering om de standpuntbepaling van hun schappen over te brengen.
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Verslag van de vergadering van 10 juni 2021
Benoeming lid Raad van Commissarissen
De gemeenten Over-Betuwe en Lingewaard kunnen instemmen met de herbenoeming van de heer
Van Neerbos voor een periode van 3 jaar van juni 2022 – juni 2025.
Jaarrekening en -verslag 2021
De heer JANSSEN vraagt wat het voor gevolgen heeft voor de pontjes van Uit®waarde dat het Verenfonds stopt per 2024. De VOORZITTER zegt dat dit financiële gevolgen heeft voor de oevergemeenten, maar dat het niet om grote bedragen gaat. We stelt hij voor de verhoging trapsgewijs in te voeren.
Dit zal worden besproken in de stuurgroep vergadering van de desbetreffende pont.
Treasury
De SECRETARIS geeft een toelichting op de voorgestelde wijziging van het Beleggingsstatuut in het
kader van alternatieve beleggingen.
Op de vraag van de VOORZITTER zegt hij dat er een vast percentage wordt berekend aan managementfee door de vermogensbeheerders. De totale kosten zullen dan ook iets minder worden.
Goedkeuringsbesluiten
7. RONDVRAAG EN SLUITING
De heer JANSSEN geeft aan dat hij de komende periode raadslid wordt van de gemeente Lingewaard. Zijn partij maakt geen deel meer uit van het College van Burgemeester en Wethouders.
De VOORZITTER zegt dat hij Recreatie en Toerisme niet meer in zijn portefeuille heeft. Hij blijft nog
wel als tweede persoon namens de gemeente deel uit maken van het Algemeen Bestuur van dit Recreatieschap.
De SECRETARIS dankt de heer Janssen voor zijn jarenlange inzet voor het Recreatieschap.
geen wethouder meer te zijn, maar raad
Niets meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering en dankt de aanwezigen voor
hun komst en inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Elst, d.d. mei 2023
de secretaris,
de voorzitter,

