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Geachte leden van het college en de raden,
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht de
jaarrekening 2017, de begrotingswijziging 2018 en de programma begroting 2019 met het verzoek om
binnen tien weken na dagtekening van deze brief uw reactie aan ons kenbaar te maken.
Het vaststellen van de financiële jaarstukken is een wettelijke verplichting.
 Het dagelijks bestuur heeft de ontwerp jaarrekening 2017, de ontwerp begrotingswijziging 2018 en
de ontwerp programma begroting 2019 in haar vergadering van 4 april 2018 voorlopig vastgesteld;
 17 april zijn de jaarstukken ter beoordeling opgestuurd aan de deelnemers;
 De deelnemers kunnen een zienswijze indienen over de jaarstukken bij het recreatieschap;
 Zienswijzen die voor 21 juni zijn ontvangen worden meegenomen in het advies aan het Algemeen
Bestuur;
 26 juni worden de jaarstukken, met eventuele wijzigingen doorgevoerd, opgestuurd aan het
Algemeen Bestuur.
 Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering van 11 juli 2018 besluiten over de definitieve
vaststelling van de jaarstukken.
Een samenvatting van de resultaten van de jaarrekening en het gevoerde beleid vind u in het bijgevoegde
jaarverslag 2017.
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. Het algemeen bestuur
heeft in november 2017 bij het vaststellen van de financiële uitgangspunten besloten om het surplus van de
algemene reserve over te hevelen naar de bestemmingsreserve zodat deze middelen beschikbaar zijn voor
het uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen.
Indexering
Het algemeen bestuur heeft in november 2017 bij het vaststellen van de financiële uitgangspunten voor
2018-2019 besloten de programma begroting 2019 te indexeren. In de bijgaande begroting is deze
indexering reeds doorgevoerd. De gebruikte index is dezelfde als die in de regio Alkmaar wordt gehanteerd
voor gemeenschappelijke regelingen.
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. Met de provincie is overeenstemming bereikt over de voorwaarden van
uittreding.
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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
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