
 

 

 
Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Dienstencentrum 
Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied. 

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling  
Recreatieschap Geestmerambacht 
 
 
Velsen-Zuid : 18 april 2017 
Uw kenmerk : -- 
Ons kenmerk : U2017 
Projectnummer : -- 
Onderwerp : Financiële jaarstukken 
Bijlagen  : 3 
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 023 – 520 28 20 / 06 – 506 539 01 

 
 
Geachte leden van het college en de raden, 
 
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht de 
jaarrekening 2016, de begrotingswijziging 2017 en de programma begroting 2018 met het verzoek om 
binnen tien weken na dagtekening van deze brief uw reactie aan ons kenbaar te maken. Het dagelijks 
bestuur heeft de genoemde stukken in de vergadering van 29 maart 2017 voorlopig vastgesteld. Het 
algemeen bestuur zal in de vergadering van 12 juli 2017 besluiten over de definitieve vaststelling van de 
jaarstukken. 
 
Uitgangspunten regio 
De jaarrekening en de begrotingen zijn conform de uitgangspunten voor de regio opgesteld. Voor de hoogte 
van de algemene reserve geldt de norm van maximaal 2,5 % van de totale lasten.  
 
Indexering 
Het algemeen bestuur heeft in november 2016 bij het vaststellen van de financiële uitgangspunten voor 
2018 besloten de programma begroting 2018 te indexeren. In de bijgaande begroting is deze indexering 
reeds doorgevoerd. 
 
Uittreding provincie en Schagen 
De participanten provincie Noord-Holland en gemeente Schagen zijn per 1 januari 2017 uit de 
gemeenschappelijke regeling getreden. Het algemeen bestuur heeft een besluit genomen over de 
voorwaarden van uittreding.  
 
Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met 
mevrouw K. Schotvanger (telefoon 023 – 520 28 30).  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht, 

 
Ing. G. Houtkamp 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 

Postbus 2571, 2002 RB  Haarlem 
Genieweg 46a, Velsen-Zuid 
Telefoon 023 – 520 28 20 
info@recreatienoordholland.nl 
www.geestmerambacht.nl 
K.v.K. 37158864 


