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Geachte raadsleden,
Hierbij bied ik u de voorlopige jaarstukken aan van het recreatieschap Geestmerambacht conform het
bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. U heeft de gelegenheid om binnen 10 weken uw
zienswijze op de jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019 en de programma begroting 2020 naar voren
te brengen.
Het dagelijks bestuur heeft deze stukken in haar vergadering van 4 april 2019 voorlopig vastgesteld.
Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerp-begrotingen
en -rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur neemt op 10
juli a.s. een besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden vóór 15 juli 2019 toegezonden ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Naast de vele andere verbeteringen die Recreatie Noord Holland aan het doorvoeren is of de afgelopen tijd
al doorgevoerd heeft (bijvoorbeeld de vernieuwing van de beheerplannen), wordt er de komende maanden
intensief gewerkt aan de financiële transitie van de recreatieschappen Noord-Holland.
Uitgangspunten daarbij zijn:
 Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde visietraject en dat vertalen naar een begroting
conform BBV.
 Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken.
 Aansluiting tussen begroting en beheerplannen.
 Het verbeteren van de risicoanalyses en de onderbouwing van het weerstandsvermogen.
Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de planning&control-cyclus aan de orde alsmede het
vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. Met deze stappen
zal de begroting 2021 geheel BBV-conform zijn.
Om dit te bereiken gaan we ook de komende maanden met uw organisaties in overleg. Op basis van de
uitkomsten van dit overleg wordt in het najaar een “proeve van de verbeterde begroting 2020” aan de
participanten gepresenteerd. Er wordt nog onderzocht of het ook mogelijk is die feitelijk in te voeren, of dat
we hem alleen gebruiken als voorbeeld om te laten zien hoe we de begroting 2021 willen maken.
We betrekken ambtenaren van uw gemeenten ook bij deze opbouw om daarmee te borgen dat er
aansluiting is tussen de eisen van u als participanten en onze begrotingssystematiek.
Het project loopt van 1 april tot 1 oktober 2019. Daarna willen we de proeve van de verbeterde begroting
2020 aan u presenteren.
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Wanneer u vragen hebt of toelichting op de stukken wenst, kunt u contact opnemen met Arie Teeuw,
manager financiën a.i. (tel. 06 461 412 52).
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV
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