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Onderwerp 
Zienswijze concept- liquidatieplan Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Geen opmerkingen te plaatsen bij het concept liquidatieplan van het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen.  

2. De zienswijzebrief met nummer 1230689 vast te stellen en te versturen. 
 

 
Inleiding 
Door uw raad is op 24 oktober 2016 besloten (verseonnr. 1126195), onder gelijkluidende 
besluitvorming bij de overige deelnemers, tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 31 
december 2017. Op grond van deze besluitvorming is het algemeen bestuur verantwoordelijk voor het 
opstellen van een liquidatieplan, welk plan voorafgaand aan de vaststelling moet worden voorgelegd 
aan de deelnemers. 
Dit concept-liquidatieplan is nu voor een zienswijze aan u toegestuurd. 
 
 
Beoogd effect 
Door vaststelling van het liquidatieplan wordt de feitelijke opheffing geeffectueerd conform eerdere 
besluitvorming. 
 
Argumenten 

1.1. Liquidatieplan volgt eerdere besluitvorming 
Het Liquidatieplan is in lijn met  uw eerdere besluit. 
Uitgangspunt was dat tot opheffing van het Koepelschap werd overgegaan zonder 
ongewenste financiële effecten voor de individuele deelnemers. Het liquidatieplan voldoet aan 
deze voorwaarde.   

2.1. Zienswijze geeft instemming weer 
Met de bijgevoegde zienswijze geeft u aan in te stemmen met het voorgelegde liquidatieplan. 
De reden voor instemming is onder punt 1.1 vermeld. 

 
Financiën 
Bij afwikkeling van het liquidatieplan zullen de resterende middelen naar rato verdeeld worden tussen 
de deelnemers. Voorlopig wordt dit ingeschat op een bedrag van € 900,-- voor Albrandswaard. 
 
Communicatie 
Er vindt naast het versturen van de zienswijze geen communicatie plaats. 
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Uitvoering 
Na besluitvorming wordt de zienswijze toegestuurd aan het algemeen bestuur van het Koepelschap. 
 
Bijlagen 

- Zienswijzebrief 1230689 
- Raadsbesluit 1230685 
- Concept liquidatieplan 1230690 

 
 
Poortugaal, 6 juni 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 


