Verslag Recreanten Adviesraad, dd. 4 juli 2020
Aanwezig
leden van de Raad
Dhr. M.S. Cronenberg
Dhr. L.J.R. Visser
H.P.E. Hooftman

lid RAR (gebied 3)
lid RAR (gebied 2)
lid RAR (voorzitter RAR) (gebied 5)

SenC
Dhr. J.P.M. Huijts
Dhr. R. de Koning
Dhr. W. Rijnberk

SOC, teammanager
SOC, teamleider recreatieoord
SOC, bedrijfsleider recreatieoord

gast: afwezig met kennisgeving:
Dhr. W.A. Noorloos
Dhr. R. Noffki

lid RAR (gebied 2)
lid RAR (gebied 4)

1.
Opening en vaststelling agenda
Dhr. Hooftman opent de vergadering en stelt de agenda vast. Er zijn geen toevoegingen aan
de agenda.
2.
Mededelingen:
van de gekozen leden:
Dhr. Hooftman geeft aan dat de gezondheid van de heer van Noorloos aan de beterende hand
is.
van SenC zijde:
· Onderhoud buitenruimte:
komt terug verderop in de agenda.
· Positie recreatieoord in de gemeentelijke organisatie:
De heer Huijts geeft aan dat er op dit moment geen nieuws te melden is.
3.
Ingekomen brieven en/of mails
De RAR geeft aan de reacties van SOC te hebben bestudeerd en deelt een schrijven uit in
reactie hierop. Hierin wordt wederom puntsgewijs op de bekende punten ingegaan. Als
toelichting geeft dhr. Visser aan dat dit een breed gedragen mening. Dhr. Huijts geeft in het
kort aan dat blijkt dat mensen zich over het algemeen steeds minder aan regels houden. En
vraagt de RAR hierin mee te denken hoe dit tij te keren.
Er volgt een discussie over mensen en middelen waarin de RAR aangeeft aan dat er anders
gehandhaafd kan worden. Daarbij worden specifiek het gebruik van het parkeerterrein door
aanhangers en het illegaal afstorten van afval benoemd.
Dhr. De Koning geeft aan dat er is gewerkt aan een 24 uur toegankelijke groen afval hiervoor
is echter geen budget gevonden, daarbij moet ook opgemerkt worden dat juist daarbij het
risico op naast plaatsing en illegale stort levensgroot is. De RAR adviseert om het
millieustation vaker open te doen om te proberen te voorkomen dat er zaken gestort worden
die hier niet in thuis horen. S&C geeft aan dit advies mee te nemen en hier voor de volgende
RAR op terug te komen.
De Witgoed-inname was een pilot. SOC geeft aan dat hieraan vorig jaar ca € 1.500 is gespendeerd. Nu het bedrag bekend is adviseert de RAR positief voor het in standhouden van deze
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inname.
Ten aanzien van de vraag hoe om te gaan met de betalingen over de gesloten periode in verband met Corona geeft dhr. Huijts geeft aan dat het beleid is dat er geen huur wordt terug gegeven maar wel terughoudend wordt omgegaan met incasso. Dhr. Hooftman vraagt hoe dit
dan zit met toeristenbelasting en bijvoorbeeld internet? Dhr. De Koning legt uit hoe toeristenbelasting wordt berekend. De RAR geeft aan antwoord af te wachten over restitutie.
Dhr. Rijnberk geeft aan dat de aanmelders voor de winterwacht doordrongen moeten zijn van
de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Voor dit jaar geldt een kennismakingsgesprek
waarin ook naar motivatie en geschiktheid wordt gekeken. Dhr. Visser vraagt de werkwijze en
protocol ter inzage op. Dhr. Rijnberk zal dit toesturen.
Stuyvkenszand, is naar het idee van het beheer in volledig eigendom. Dit zit niet in het beheer
van SOC.
De speeltuin is in maart aangelegd, dit is volgens de RAR niet de bedoeling. Dhr. De Koning
geeft aan door de te volgen procedures niet anders kon dan op dit moment. De RAR geeft aan
dat er dan eerder gestart had moeten worden met de aanbesteding vanuit de gemeente, dan
waren de speeltuinen op tijd gereed geweest.
Het sanitair gebouw, SOC snapt de irritatie. De CV in dit gebouw was op sterven na dood. Uiteindelijk is het toch gelukt de ketel te vervangen. De verwachting was dat dit nog mogelijk was
in de gesloten periode tot 1 juli. Op dat moment bleek het gebouw ineens open te mogen. Hier
was sprake van overmacht. De RAR geeft aan dat vorig seizoen één CV ketel al stuk was en
de tweede was gerepareerd met onderdelen van de eerste en liep op z'n laatste benen. Het
was dus logisch geweest om de ketels in de winterperiode 2019 - 2020 bij groot onderhoud te
vervangen.
De RAR vraagt of het wel verstandig is zelf een snackbar te exploiteren. Gezien de ervaringen
met externe pachters is besloten het voorlopig in ieder geval niet opnieuw te verpachten. Dhr.
Rijnberk geeft aan dat het na een lastige start goed begint te draaien. Dhr. Hooftman vraag of
er ook gewerkt gaat worden met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dhr.
Rijnberk geeft aan dit goed uitgezocht en ook daadwerkelijk geprobeerd te hebben. Hier zijn
contacten over die nog niet tot een samenwerking hebben geleid.
De RAR geeft als advies ook op maandag en dinsdag open te gaan zeker in het hoogseizoen.
SOC neemt dit advies in haar overwegingen mee.
Vraag van de RAR wat is er gedaan met adviezen van de RAR over corona in samenwerking
met de verenigingen. Deze zijn gedeeld met de veiligheidsregio, daarna is besloten het
recreatieoord te heropenen.
Complimenten van RAR namens diverse recreanten over de inrichting van de speeltuinen.
De RAR geeft aan verschillen geconstateerd te hebben in de ondertekening van diverse
communicaties vanuit de gemeente, het verschil in ondertekenen is onderdeel van de
overwegingen van SOC.
De jaarfactuur zal niet veel meer wijzigen behalve kleine aanpassingen
Afval ondernemers zit in de huurprijs, ook de snackbar betaalt huur.
RAR vraagt om na te denken over een mogelijk beach volleybalveld op de locatie van de oude
speeltuin. Het bestaande veld moest namelijk wijken voor de nieuwe speeltuin. In de oude
speeltuin lag immers zand, dus een nieuw net plaatsen met de oude palen en het is gerealiseerd tegen zeer geringe kosten.
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RAR vraagt nogmaals te kijken naar de genoemde heg.
4.
Glasvezel
Glasvezel, Wat is het percentage dat nu internet heeft op het recreatieoord? Dit ligt uit de
losse pols tussen de 40% en 50%. Er komt een nieuwe aanbesteding voor levering van internet en televisie in 2022. Iedere willekeurige leverancier kan daarop inschrijven. Extra aandacht
zal worden besteed aan een naadloze overgang. De RAR geeft aan bij de aanbesteding een
boeteclausule op te nemen welke opgelegd kan worden als er onverhoopt geen naadloze
overgang mocht zijn.
5.
Gedrag door recreanten
Er wordt veel gecrosst over het terrein. Er zijn duidelijke richtlijnen, echter recreanten houden
zich er niet aan. De RAR zal een advies in brengen hoe om te gaan met wangedrag zoals
bijvoorbeeld te hard rijden. Ook parkeren door gasten op stranddagen wordt daarin
meegenomen.
6.
Concept verslag van de overlegvergadering, gehouden op 28 september 2019
Geen verdere aanpassingen aan het verslag, dit wordt ondertekend.
7.

Aktielijst
· Communicatie gedragsregels wordt aan gewerkt
· Bestemmingsplan is definitief, wordt vervolgt
· Zender blijven zo staan. Wensen kunnen altijd besproken worden.

8.
Rondvraag:
Dhr. Visser geeft aan dat hij initiatief neemt een afspraak te maken om enige
meningsverschillen uit te praten.
Om ca. 12:30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 12 september 2020.

Dhr Hooftman
(Voorzitter Recreanten Adviesraad)
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