Mededeling AB: Bestuursmededeling voor raden en Staten na AB
Agendapunt AB: 11a

Mededeling AB Groengebied Amstelland
Vergadering
Adviescommissie
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur

14 april 2022 (mondeling)
19 mei 2022

Onderwerp
Bestuursmededeling voor raden en Staten na AB
Het algemeen bestuur neemt kennis van
De teksten voor de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB
Bestuurlijke achtergrond
In het DB van 14 april is voorgesteld een aantal agendapunten in de bestuursmededeling op te nemen.
Toelichting mededeling
In het DB van 14 april is voorgesteld een aantal agendapunten in de bestuursmededeling op te nemen.
Onderstaand de beoogde mededelingen:
Groengebied Amstelland pakt uit in jubileumjaar
Groengebied Amstelland viert in 2022 het 40-jarig bestaan. Het jubileumprogramma, dat uit diverse
activiteiten bestaat, loopt van mei tot en met oktober. Natuurexcursies, wandeltochten, een fietstocht
en een aantal fotowedstrijden staan de komende maanden op de rol. De jubileumdag is gekoppeld aan
de jaarlijkse Amstellanddag op 12 juni. Een van de beheermedewerkers van GGA verzorgt dan twee
rondleidingen door recreatiegebied Elsenhove, het eerste ingerichte recreatiegebied dat in 1983 werd
aangelegd. Op de website van Groengebied Amstelland is een speciale jubileumpagina ingericht.
Financiële stukken
Jaarlijks legt het bestuur (financiële) verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid
en beheer. Op 14 april heeft het dagelijks bestuur in concept vastgesteld: de jaarrekening 2021, de
begrotingswijzing 2022 en de programmabegroting 2023. De begroting en de begrotingswijziging zijn
opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard
betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van het recreatieschap. De
begrotingen zijn voor een zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden en Provinciale
Staten. In de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2022 worden deze vastgesteld en voor
15 juli 2022 toegezonden aan het ministerie van BZK.
Stand van zaken ambitiedocument
In de zomerronde wordt een 90%-versie van het ambitiedocument behandeld. Om tot een 100%-versie
te komen worden de raden en Staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. In
verband met het zomerreces wordt hiervoor een periode van 12 weken beschikbaar gesteld.
Definitieve vaststelling volgt in de najaarsronde. Daarmee worden ondersteund: de uitvoering van
projecten op de korte termijn in 2023, voorstellen voor de begrotingswijziging 2023, de Kadernota
2024 en scenario’s voor een meerjareninvesteringsprogramma.

Voedselbos Amstelland
Twee initiatiefnemers zetten zich, met ondersteuning van Stichting Beschermers Amstelland, in voor
het transformeren van het erf De Bongerd naar een voedselbos. Groengebied Amstelland draagt bij
aan het initiatief en stelt samen met de initiatiefnemers een plan van aanpak op. Het resultaat is een
duurzaam beschikbaar recreatieterrein waar door het betrekken van vrijwilligers sociale betrokkenheid
en het vergroten van de biodiversiteit wordt bereikt.

Bijlagen
Geen.
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