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Omschrijving

Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 11
november 2010 worden goedgekeurd met dien verstande dat op
blz. 3 midden na “heffingsverordeningen” wordt toegevoegd “van
de handel” en dat in de besluitenlijst wordt opgenomen: “In het
bestuur zal worden teruggekomen op het toezicht op de TPO’s
door het PT en het vaststellen van de verantwoording van de
TPO’s jegens het PT. “
Zodra een antwoord van de minister van VWS is ontvangen op
de PT-brief inzake bestrijdingsmiddelen zal het bestuur worden
geïnformeerd.
Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken rondom de
draagvlaktoets en de representativiteitstoets. Van het
toezichtplan 2011, het eindrapport van het SER-onderzoek
integriteit en het AO-toezichtverslag 2009 wordt eveneens kennis
genomen.
Het bestuur besluit de bij het PT geldende vacatievergoeding,
met 2-jaarlijkse indexering, te handhaven en de SER-regeling
waarbij de vergoeding wordt afgestemd op de vergaderduur niet
over te nemen.
Het bestuur zal worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in
het kader van het Tuinbouw Topgebied, m.n. zodra de drie
trekkers van dit project uit overheid/wetenschap/bedrijfsleven
benoemd zijn.
Het bestuur neemt kennis van de presentatie Water en
onderschrijft het belang van dit onderwerp voor de sector.
Het bestuur stemt ermee in dat het PT de (efficiency)voordelen
en nadelen van samenvoeging van backoffice-activiteiten van de
schappen actief verkent. Voor het PT moet herkenbaarheid naar
de sector voorop blijven staan. Op grond van de bevindingen van
het dagelijks bestuur terzake van deze verkenning zal het bestuur
dit onderwerp opnieuw bespreken.
Het bestuur stelt het PAC-reglement vast. Met de
vollegrondsgroentensector wordt overlegd over de afdracht van
die sector aan het ketenfonds.
Het bestuur stelt de wijziging van de begroting 2010 vast, waarbij
het project Communicatie organisaties groente- en fruitketen voor
€ 146.840 voor 2011 t.l.v. het saldo van de handel in het
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ketenfonds 2011 wordt gebracht.
Het bestuur besluit de volgende verordeningen vast te stellen:
- Wijziging I Verordening PT bevoegdheden en werkwijze 2009
- Wijziging I Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en
fruit 2011, met dien verstande dat het tarief voor knolselderij
wordt gesteld op € 11, 44 i.p.v. € 12,44.
- Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011
- Verordening PT Plantgezondheidsfonds (wordt uitvoeringsreglement), met dien verstande dat de zinsnede bij de definitie
van “ondernemer”: “een natuurlijke of rechtspersoon die
bedrijfsmatig activiteiten ontplooit in de teelt van
boomkwekerijproducten” wordt vervangen door “een natuurlijke
of rechtspersoon die bedrijfsmatig activiteiten ontplooit in de
teelt of handel van boomkwekerijproducten”.
- Uitvoeringsreglement PT Tegemoetkoming extra keuringskosten
bufferzone Boskoop.
De bedrijven die bedenkingen hebben gestuurd tegen de
instelling van het Plantgezondheidsfonds zullen schriftelijk
worden geïnformeerd over het bestuursbesluit, waarbij zal
worden ingegaan op het LEI-traject, draagvlak, de vrees voor
minder fytosanitair zorgvuldig handelen en het nog niet instellen
van een heffingsverordening. Vóór verzending zal deze brief
worden voorgelegd aan Anthos en LTO Boomteelt.
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