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ALG 51 
 

Op 15 april 2019 heeft u ons uw jaarrekening 2018, de 
begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020 toegezonden. U 
heeft de raad verzocht zijn zienswijze kenbaar te maken. Conform de 
regionale afspraken dient deze zienswijze uiterlijk 25 juni 2019 aan u 
toegezonden te worden. 

 
 
 
uitgaand 

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Ons kenmerk : 19uit01719 
Team : Beleid en Vastgoed Zaaknummer :  
Contactpersoon : Saskia Engelhart Uw brief van : 15 april 2019 
Telefoonnummer : 088 909 7328 Uw kenmerk : U20190354 
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   
Onderwerp : Zienswijze op jaarstukken Recreatieschap Geestmerambacht 

 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 15 april 2019 heeft u ons uw jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019 en 
programmabegroting 2020 toegezonden. U heeft de raad verzocht zijn zienswijze kenbaar te 
maken. Conform de regionale afspraken dient deze zienswijze uiterlijk 25 juni 2019 aan u 
toegezonden te worden. 
 
De gemeenteraad van Bergen heeft de jaarrekening 2018, de begrotingswijziging 2019 en 
de programmabegroting 2020 behandeld in de raadsvergadering van 20 juni jl. Middels deze 
brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft vastgesteld: 
 
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van het 
Recreatieschap Geestmerambacht.  
 
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2019 van het 
Recreatieschap Geestmerambacht. 
 
Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 2020 van het 
Recreatieschap Geestmerambacht: 
In de begroting is een verdeelsleutel opgenomen voor de verrekening van de risico’s. Hierin 
wordt Bergen voor 1,8% (€ 3.240) meegerekend. Dit is niet conform de Gemeenschappelijke 
Regeling, waarin is afgesproken dat alleen Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar 
verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten. Wij verzoeken u om dit aan te passen conform 
de GR.  
 
Wij constateren dat de begroting 2020 nog niet voldoet aan de BBV en verzoeken uw 
bestuur ervoor te zorgen dat de begroting 2021 wel voldoet aan de BBV.  



 

 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Saskia Engelhart, beleidsmedewerker 
beleid en vastgoed van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7328. Wilt 
u bij correspondentie het kenmerk 19uit01719 vermelden? 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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