Aan de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur
van de Stichting Goois Natuurreservaat
Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagen
Betreft

:
:
:
:
:

4 juni 2020
20-10857-1.01.41-o
vergaderstukken
agenda bestuursvergadering nr. 567-o
18 juni 2020

Bijgaand zend ik u de agenda met de bijbehorende stukken voor de openbare vergadering van het
bestuur, te houden op donderdag 18 juni 2020.
Deze vergadering vindt plaats van 15.35 uur tot uiterlijk 17.00 uur in de Infoschuur Goois
Natuurreservaat, Naarderweg 103, 1217 GL te Hilversum
In verband met de hoeveelheid te behandelen agenda onderwerpen wordt een presentatie met
betrekking tot communicatie en profilering van het Goois Natuurreservaat verzet naar de
eerstvolgende bestuursvergadering. Helaas vindt ook voorafgaand aan deze vergadering geen excursie
plaats, zoals eerder is besproken. Dit in verband met de maatregelen rond het Covid-19 virus.
Met vriendelijke groet,

mw. drs. C.W. (Karin) Kos,
directeur-rentmeester

1
Agenda openbare vergadering nr. 567-o. 18 juni 2020

AGENDA OPENBARE VERGADERING
1.

15.35 uur

Opening en vaststelling agenda

TER BESLUITVORMING
2.

15.40 uur

Vaststellen notulen openbare vergadering nr. 565-o d.d. 12 december 2019
Deze zijn niet vastgesteld in de schriftelijke bestuursvergadering d.d.
19 maart 2020
Bijlagen:
- Concept notulen nr. 565-o met kenmerk 20-10698-1.01.41-o
- Actielijst met kenmerk 20-10698a-11.01.41-o
- Bestuursbesluitenlijst met kenmerk 20-10698b-1.01-41-o

3.

15.45 uur

Vaststellen genomen schriftelijke bestuursbesluiten in de openbare vergadering
566-o d.d. 19 maart 2020
Bijlagen:
- Overzicht met genomen schriftelijke besluiten met kenmerk
20-10801-1.01.41o
- Bestuursbesluitenlijst met kenmerk 20-10801b-1.01.41o

4.

15.50 uur

Vaststellen vervolgtraject naar aanleiding van businesscase ’t Laer
Bijlagen:
- Bestuursbesluit: Business Case Groepsverblijf t’Laer
- Bijlage 1 en bijlage 2

5.

16.05 uur

Besluit definitieve gunning nieuwe accountant
Bijlage:
- Bestuursbesluit: Aanwijzen accountant

6.

16.10 uur

Vaststellen data bestuursvergaderingen 2021
Bijlage:
- Overzicht met datavoorstellen bestuursvergaderingen in 2021

2
Agenda openbare vergadering nr. 567-o. 18 juni 2020

TER BESPREKING
7.

16.15 uur

Proces RES (Regionale Energie Strategie)
Bijlage:
- Memo met procesbeschrijving tot nu toe. Met daarin opgenomen:
- Brief met wensen en bedenkingen die naar de griffies is gestuurd
- Alternatief van de natuurorganisaties met visiekaarten

8.

16.35 uur

Vereniging Anna’s Hoeve en voorgesteld antwoord
Bijlage:
- Memo met voorstel voor beantwoording brief

TER KENNISNAME
9.

16.40 uur

Definitief verslag van bijeenkomst van de Klankbordgroep
Bijlage:
Definitief verslag 48e vergadering KBG d.d. 24 september 2019

10.

16.45 uur

Mededelingen
Bijlagen: mededelingen en overzicht lopende projecten
a. Stand van zaken lopende projecten GNR.
b. Stand van zaken ontwikkeling beheervisie en beheerplannen.
c. Effecten van Coronamaatregelen.
d. Algemeen
- Zienswijze op het Ontwerp-Omgevingsverordening PNH 2020
- Proces actualiseren beleidsplan Stichting Steun
- Beheer

OVERIG
11.

16.55 uur

Rondvraag

12.

17.00 uur

Sluiting
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