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Historisch Mijlpaal: GNR krijgt eigentijds bestuursmodel
Het Algemeen Bestuur van het GNR heeft op 22 december een historisch besluit genomen. Het bestuursmodel
van GNR wordt na bijna 85 jaar gemoderniseerd. Om dit mogelijk te maken heeft het algemeen bestuur het
voorstel om hiervoor statuten te wijzigen vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur zich opgeheven.
Uitgangspunt hierbij is het bestuur kleiner en slagvaardiger te maken. Het is een van de speerpunten uit het
transitieplan om het GNR naar een professioneler niveau te tillen.
In het kort houdt de modernisering in dat het algemeen en het dagelijks bestuur, vanaf 1 januari 2017, worden
vervangen door een kleiner bestuur waarin namens de participanten alleen nog portefeuillehouders uit de
colleges van B&W of een gedeputeerde zitting nemen en er een onafhankelijk voorzitter en twee externe
deskundigen als bestuurders worden toegevoegd. Voorzitter en externe deskundigen worden voor een periode
van 6 jaar benoemd om de continuïteit van het bestuur beter te kunnen waarborgen en de bestuurlijke expertise te
versterken op kennisdomeinen als bv. terreinbeheer, recreatie en financiën.
In het nieuwe bestuur houden de bestuurders namens de participanten volgens de bestaande stemverhoudingen
stemrecht. Daarnaast krijgen de onafhankelijke voorzitter en de twee extern deskundigen elk een stem in het
nieuwe bestuur.
De invullingen van het nieuwe bestuur van GNR zal de komende maanden zijn beslag krijgen. De participanten
zullen hun afvaardiging gaan regelen en er zal een openbare procedure komen voor de invulling van de vacatures
voor de onafhanklijk voorzitter en de 2 externe deskundigen.

“Dit is een historische mijlpaal. De realisatie van het nieuwe bestuursmodel is een ongelofelijke belangrijke
stap voor de toekomst van GNR” licht Karen Heerschop, interim-voorzitter GNR, toe “Nu is het zaak om door
te pakken en de volgende speerpunten van het transitieplan te gaan realiseren, zoals ons nieuwe beleids- en
uitvoeringsprogramma. Daarover zal de komende weken ook meer duidelijkheid komen”,

…………………………………………………………………………………………...einde bericht
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karen Heerschop,
interim-voorzitter Goois Natuurerservaat 06-51497309
Voor meer informatie over het transitieplan GNR verwijzen wij u graag naar:
https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/nieuws/karen-heerschop-interim-voorzitter-van-goois-natuurreservaat/
https://gnr.nl/blijf-op-de-hoogte/nieuws/transitieplan-goois-natuurreservaat-gepresenteerd/
Goois Natuurreservaat is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Gooise
Meren, Hilversum, Huizen en Laren.
De Nationale Postcode Loterij is partner van het Goois Natuurreservaat.

