Publiek Private Maatschappelijke Samenwerking Broekpolder (PPMS): naar een Coöperatieve
Vereniging Broekpolder U.A.
Eind 2014 is het Ontwikkelbestuur PPMS Broekpolder (waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is)
aan de slag gegaan met een tweeledige doelstelling:
· Inhoudelijk: in 2020 moet de Broekpolder een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied zijn,
een toplocatie voor de regio Vlaardingen/Midden-Delfland en daarbuiten, met een financieel
gezonde organisatie
· Participatief: de doorontwikkeling van het bestuurlijk experiment van 2006 draagt door haar
innovatieve karakter bij aan de verbetering van de lokale democratie
Er was een goede aanleiding voor deze ontwikkeling:
·
·
·
·

Er zijn belangrijke voorzieningen in de Broekpolder bijgekomen sinds de start van de
Federatie, zoals het Klauterwoud, de Ruigte, de mountainbikebaan, het huis uit de
Vlaardingen Cultuur
De Federatie Broekpolder is inmiddels uitgegroeid tot een grote vrijwilligersorganisatie
Deze ontwikkelingen vragen om een aanpassing van de facilitering en ondersteuning van de
participatie in de Broekpolder
De ontwikkeling naar een PPMS brengt een veelheid van partijen tot elkaar, zoals bijv. 23
verenigingen

Op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit is gekozen voor het oprichten van een
coöperatieve vereniging (met Uitgesloten Aansprakelijkheid).
De Coöperatieve Vereniging Broekpolder U.A. ziet er als volgt uit:
·

·

Er zijn vier categorieën leden:
o De inwoners van Vlaardingen middels de Federatie Broekpolder
o Verenigingen in de Broekpolder
o Regionale bedrijven en instellingen
o De overheden in het gebied: de gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer als
rechtsopvolger van het Recreatieschap Midden-Delfland
Het bestuur van de CV bestaat uit 5 leden:
o De verenigingen vormen samen de Kamer Verenigingen. In de Kamer Verenigingen
wijzen de verenigingen één bestuurslid aan
o De bedrijven en instellingen vormen samen de Kamer Bedrijven en Instellingen. In
deze Kamer wijzen de bedrijven en instellingen één bestuurslid aan
o De Federatie Broekpolder wijst haar één bestuurslid aan volgens de in de Federatie
gebruikelijke procedure
o Het door de Federatie Broekpolder aangewezen bestuurslid is q.q. de voorzitter van
de CV
o Het College van Burgemeester en Wethouders wijst het bestuurslid van de gemeente
Vlaardingen aan
o Staatsbosbeheer wijst zijn bestuurslid aan via de bij Staatsbosbeheer gebruikelijke
procedures

De middelen van de CV bestaan uit:
· Contributies (voor de gemeente is dat € 45.000,- per jaar, al voorzien in de
meerjarenbegroting, voor de andere leden gelden andere bedragen en berekeningsmethodes)
· Opbrengsten uit dienstverlening en projecten, giften enz.
· Door de gemeente en Staatsbosbeheer ingebrachte budgetten die betrekking hebben op de
huidige taken in de Broekpolder (én, uiteraard, de daarbij behorende uitvoering van die taken
zoals in nadere convenanten is uitgewerkt)
· Subsidies en bijdragen van fondsen en overige inkomsten
De bijdrage van de gemeente (contributie en ingebrachte budgetten) wordt begrensd door het
budgetrecht van de gemeenteraad. De precieze (juridische en praktische) vormgeving van de

gemeentelijke financiële inbreng wordt nog verder uitgewerkt. Voor de andere categorieën inkomsten
gelden mutatis mutandis soortgelijke begrenzingen.
De CV krijgt een kleine uitvoeringsorganisatie waarvan de kosten worden betaald uit de hierboven
genoemde middelen; de gemeente detacheert enige formatie naar de CV (gedacht wordt aan 0,5 fte).
Het bestuur van de CV besluit over de bestemming van efficiencyvoordelen bij de uitvoering van
taken. Het is bedoeling dat die ten goede komen aan de Broekpolder.

