kenmerk: 19-10389B-1.01.41.-o

Bestuursbesluitenlijst
Behorend bij de notulen van de openbare vergadering nr. 563-o d.d. 4 juli 2019 van het bestuur van de
Stichting Goois Natuurreservaat met kenmerk: 19-10389-1.01.41-o

Bij
Besluitnr agenda
punt

316

317

2

3

Datum
vergadering

28 maart 2019

28 maart 2019

Bestuursbesluit
De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 561-o van
13 december 2018 met kenmerk 18-9745-1.01.41-o worden met inbegrip van
de wijzigingen en opmerkingen vastgesteld.
Het bestuur besluit conform het voorstel 19-10162-1.01.53-o
1. In te stemmen met genoemde bestemmingsreserve mutaties.
2. Het restant voordelig saldo ad € 267.018,- ten gunste te brengen van de
egalisatiereserve en te bestemmen voor de dekking van de doorlopende
verplichtingen uit het dienstjaar 2018, naar 2019.
3. De jaarrekening 2018 conform de bijlagen vast te stellen.
Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project Plan
Huydecopersweg.
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5

28 maart 2019

319

7

28 maart 2019

320

2

4 juli 2019

Het bestuur herbevestigt de doelstelling om binnen Plan Huydecopersweg,
conform overeenkomst Heuvelrugnatuur (bos, schraalgrasland, heide, natte
heide en poelen), te ontwikkelen met een waterberging en
recreatievoorzieningen. Inzet daarbij is om bij de planuitwerking een zo groot
mogelijk areaal grondwaterafhankelijke natuurtypen te realiseren:
natte/vochtige heide, ondiep water/poelen.
19
Het bestuur besluit om de samenwerkingsovereenkomst (SOK) niet te
wijzigen en mee te werken aan een transparant participatieproces met de
omgeving en daarbij in plaats van het Natuur- en landschapsplan
Huydecopersweg dat als bijlage 1 deel uitmaakt van de SOK, twee
ontwerpvarianten te gebruiken als vertrekpunt.
Het bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving
aan te nemen.
De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 562-o
van 28 maart 2019 met kenmerk: 19-10307-1.01.41-o worden met
bovenstaande wijziging vastgesteld.

1

kenmerk: 19-10389B-1.01.41.-o

Bij
Besluitnr agenda
punt

Datum
vergadering

Bestuursbesluit
Het bestuur besluit conform het bestuursvoorstel d.d. 19 juni 2019

321

3A
en
3B

4 juli 2019

322

4

4 juli 2019

1. Het concept beleidsplan 2020-2023 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma, inclusief projectenprogramma vast te
stellen.
3. De begroting 2020 vast te stellen en deze om een zienswijze voor te
leggen aan de participanten.
Het bestuur besluit conform het bestuursvoorstel d.d. 19 juni 2019 met
kenmerk: 19-10339-1.01.51 de 1e Begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
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