Algemeen Bestuur
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Vergaderdatum:
Tijd:
Locatie:
Nummer:

7 april 2009
Van 16:30 uur tot 17:30 uur
Bouwhuis Zilverstraat 69, 11:23
AB-2009-4

Aanwezig:

Edo Haan (vz)
Ewald van Vliet
Bé Emmens
Pieter Smit
Naushad Boedhoe
Bert Klarus
Rutger Meijer
Belinda Rozendaal (not.)
Herman van Tongeren (NS)
Maurice Unck (NS)

Afwezig:

Dick van Vliet

1.




VERSLAG

Opening
Aan de agenda wordt punt 7b toegevoegd: Uitbreiding van het Dagelijks Bestuur.
Ingekomen stukken: Opdrachtbevestiging controle jaarrekening Deloitte zal in het
Dagelijks bestuur worden afgedaan.
Dick van Vliet heeft zich voor dit overleg afgemeld.

2.

Vaststellen notulen vorige vergadering
Notulen van 9 februari 2009 worden vastgesteld.

3.

Kennismaking Dhr. M. Unck en dhr. H van Tongeren van NS.
Aanleiding van dit overleg is de annulering van het gesprek tussen de heer
Meerstad (NS) en de heer Brinkman (voorzitter Stuurgroep Bleizo). Na een voorstel
ronde neemt de heer Van Tongeren het woord en legt uit het te betreuren dat de
NS voornoemde afspraak heeft moeten annuleren in verband met urgentie elders
binnen de NS organisatie.
De heer Van Tongeren geeft vervolgens een presentatie. De rode draad van de
samenwerking tussen NS en Bleizo is de bedieningsgarantie. Voor het afgeven van
een dergelijke garantie is zicht op 3100 in en uitstappers nodig. Dat betekent 900
nieuwe reizigers per dag. Spreker verwijst naar de bedieningsgarantie die destijds
voor Ypenburg werd afgegeven en later onterecht bleek. Dat station is onrendabel.
Wel is er een ingroei van 3 jaar mogelijk. GR Bleizo zal met ProRail een planstudie
opstellen om de OV-knoop vanaf 2012 te laten functioneren. De bedieningsgarantie
is onderdeel van deze planstudie. De heer Van Tongeren beveelt een
samenwerking met NS Poort aan om tot realisering van een restaurant over de A12
te komen. Het AB heeft hierop in principe positief gereageerd. Bert Klarus zal
samen met Herman van Tongeren afspraken maken inzake de planning en het
masterplan. Ambitie is om voor de zomer 2009 tot een uitspraak te komen ten
aanzien van de bedieningsgarantie.
De heren Van Tongeren en Unck verlaten hierna de vergadering

Bert Klarus

4.

Adventure World
De concept brief van Adventure World is nog niet formeel ontvangen. Het AB heeft
haar twijfels ten aanzien van de professionaliteit van de organisatie Adventure
World. Daarentegen heeft Adventure World haar bedenkingen over de bestuurlijke
besluiten hierover van beide gemeenten. Afgesproken is dat Bert Klarus een
afspraak arrangeert tussen Adventure World en Ewald van Vliet, Edo Haan, Bé
Emmens en Dick van Vliet.

5.

Vaststellen Regeling Rekeningcommissie Bleizo
Het besluit is conform het Format Besluitvorming (bijlage 5) vastgesteld.

6.

Benoeming leden Rekening Commissie Bleizo
Het besluit is conform Format Besluitvorming (bijlage 6) vastgesteld. Nu de
commissie is geconstitueerd zullen de leden in het vervolg door beide raden
worden benoemd.

7.

Memo on hold gronden
De memo is besproken. De genoemde verwervingsprijs is een schatting. Alvorens
het AB een besluit neemt zal er meer duidelijkheid moeten zijn aanzien van de
juridische, fiscale en financiële consequenties bij een beëindiging van de SOK en
het prijsniveau. Rutger Meijer zal voor het komende AB van 28 mei 2009 deze
vraagstukken helder hebben en het ter besluitvorming voorleggen. Voordat verder
gesproken wordt met de CV?BV wil de heer Emmens een en ander bespreken in
de algemene vergadering van aandeelhouders van Prisma Beheer BV.
Uitbreiding Dagelijks Bestuur
Besloten is om het Dagelijks Bestuur uit te breiden naar 4 leden. Rutger Meijer
bekijkt de procedure en past de regeling aan. Dit wordt aan het komende AB van
28 mei 2009 ter besluitvorming voorgelegd.

8.



9.

Rondvraag
Het AB geeft aan geen goed gevoel te hebben bij de aanpak van Concire, besloten
is om dit tijdens het komende DB te bespreken.
De secretaris meldt dat op grond van artikel 22 Wet gemeenschappelijke
regelingen juncto artikel 19 Gemeentewet alle vergaderingen van het Algemeen
bestuur in principe openbaar zijn en dat plaats en tijdstip dienen te worden
aangekondigd. De agenda wordt ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de vraag
of een openbare vergadering wel in het Bouwhuis past, wordt besloten om het AB
daar wel te houden. Verwacht wordt dat er vrijwel geen publiek /pers zal komen.
Sluiting
Edo Haan sluit onder dankzegging de vergadering.

De volgende vergadering is op 28 mei 2009 om 14:00 uur.

Vastgesteld op:

Paraaf: T.J. Haan
Voorzitter

Paraaf: R.M. Meijer
Secretaris

Bert Klarus

Rutger Meijer

Rutger Meijer

