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Deelname gemeente Bergen aan Recreatieschap
Geestmerambacht

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. Per 1 januari 2022 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Geestmerambacht.
2. Aan het Recreatieschap Geestmerambacht de toezegging te doen dat de gemeente
Bergen vanaf het jaar van uittreding in elk geval tot en met 2030 een financiële
bijdrage betaalt van € 7.500 per jaar, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt
opgeheven.
3. In 2029 een besluit te nemen of de gemeente Bergen na 2030 wil blijven bijdragen
aan het Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Vooruitlopend op de uittreding, vanaf 2020 niet meer deel te nemen aan
vergaderingen en besluitvorming en geen zienswijze meer in te dienen op de
kadernota en de jaarstukken.
5. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht door middel van
bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
De gemeente Bergen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Geestmerambacht, die de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna beheert.
Deze gebieden hebben een meerwaarde voor de gemeente Bergen. De deelname aan de
Gemeenschappelijke Regeling geeft echter bestuurlijke druk en kost relatief veel ambtelijke
capaciteit, terwijl de inhoudelijke bestuurlijke betrokkenheid van Bergen bij het
recreatieschap minimaal is. De vraag is of de gemeente Bergen participant moet blijven in de
Gemeenschappelijke Regeling.
KEUZERUIMTE
De raad heeft drie keuzes:
1. Uittreden uit de GR en het recreatieschap financieel blijven steunen.
2. Uittreden uit de GR en in één keer een afkoopsom te betalen.
3. Huidige situatie continueren en participant blijven in de GR.
Het voorstel is om uit te treden uit de GR en het recreatieschap financieel te blijven steunen
(keuze 1).
TOELICHTING OP HET ADVIES
De gemeente Bergen was vroeger participant in het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer. In 2003 is besloten om uit te treden uit dit recreatieschap. Per 1 januari
2005 werd de gemeente Bergen adviserend lid in de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Geestmerambacht. Dit was een samenwerking van de Provincie NoordHolland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en Schagen.
Per 1 januari 2017 zijn de provincie en de gemeente Schagen uitgetreden en is er een
nieuwe Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Het bleek wettelijk niet meer toegestaan
om alleen adviserend lid te zijn. In de nieuwe GR is de rol van Bergen daarom veranderd en
heeft Bergen ook stemrecht in de besluitvorming over het schap. Deze actievere rol was niet
beoogd bij de oorspronkelijke deelname aan het recreatieschap.
Het Recreatieschap Geestmerambacht beheert de gebieden Geestmerambacht (Langedijk)
en het - later toegevoegde - Park van Luna (Heerhugowaard). Deze recreatiegebieden
hebben beiden een meerwaarde voor de gemeente Bergen, omdat deze in de zomer voor
een deel de kust ontlasten. Veel inwoners uit Langedijk en Heerhugowaard en omgeving
maken nu, vooral bij goed weer, gebruik van de strandjes en andere recreatieve
voorzieningen bij Geestmerambacht en Park van Luna. Als deze voorzieningen er niet
(meer) zouden zijn, zouden deze recreanten zeer waarschijnlijk naar het strand gaan. Aan
de kust is het zomers al erg druk met toeristen en een toename van bezoekers zou tot
overlast kunnen leiden.
Daarnaast bieden de recreatiegebieden ook een gevarieerd aanbod voor de inwoners van de
gemeente Bergen naast het strand en de duinen. Naast een ander recreatieaanbod worden
er ook evenementen - zoals bijv. het Indian Summer Festival - georganiseerd, waar inwoners
naar toe kunnen.
De gemeente Bergen is nu participant in de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat
we deelnemen aan vergaderingen, meedoen in de besluitvorming over het schap etc. en dat
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de raad om een zienswijze wordt gevraagd ten aanzien van de jaarstukken, kadernota en
verordeningen. De bestuurlijke betrokkenheid van Bergen bij het Recreatieschap
Geestmerambacht is echter vrij gering. Daarom is er de bestuurlijke wens om dit te vertalen
naar een andere relatie met het recreatieschap. De betrokkenheid van Bergen past veel
meer bij een relatie op afstand, waarbij Bergen een geldelijke bijdrage levert aan het
recreatieschap, dan de huidige - veel directere - relatie in de vorm van een GR.
Door een andere rol te kiezen, neemt ook de bestuurlijke druk af en is er geen inzet van
ambtelijke capaciteit meer nodig.
Op dit moment kost deelname aan het recreatieschap ambtelijk veel tijd, voor voorbereiding
en deelname aan overleggen, het maken van annotaties, het transitie-visietraject,
doornemen van financiële stukken en behandeling van de kadernota en de jaarstukken in
college en raad.
De conclusie is dat de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna een
meerwaarde hebben voor de gemeente Bergen en daarom is het wenselijk om dit financieel
te (blijven) steunen. De bestuurlijke wens is echter om een andere relatie aan te gaan met
het recreatieschap en de bestuurlijke druk en de inzet van ambtelijke capaciteit te
verminderen.
In artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht is
bepaald hoe een deelnemer kan uittreden:

Artikel 34 Uittreding
Uittreding uit deze regeling kan geschieden met ingang van het derde kalenderjaar volgend op de
toezending van het betreffende besluit van de uittredende deelnemer aan het algemeen bestuur.
Uittreding geschiedt onder door het algemeen bestuur na overleg met deelnemers te stellen regelen
die in ieder geval betreffen de voort te zetten verplichtingen van de uittredende deelnemer betreffende
de rente en aflossing van geldleningen bedoeld in artikel 32, eerste lid en andere langlopende
verplichtingen met een resterende looptijd van ten minste 5 jaar.
Het algemeen bestuur stelt binnen drie maanden nadat het besluit tot uittreding is ontvangen een
ontwerp vast voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan de gevolgen van
de uittreding en zendt dit ontwerp aan de deelnemers met het verzoek binnen drie maanden na
verzending van dat ontwerp inzake de vaststelling ervan een besluit te nemen.

In de GR is bepaald dat een partij kan uittreden met ingang van het derde kalenderjaar
volgend op de toezending van het besluit aan het AB. Dit is op zijn vroegst per
1 januari 2022.
Door de bestuurlijke fusie van Heerhugowaard en Langedijk moet de Gemeenschappelijke
Regeling sowieso per 1 januari 2022 worden aangepast. Dit zou dus ook een natuurlijk
moment zijn voor de uittreding van de gemeente Bergen.
Als de raad van Bergen eenmaal heeft besloten om uit te gaan treden, zou het vreemd zijn
om in de tussentijd nog mee te praten en beslissen over bij de financiële positie en de
toekomstvisie van het recreatieschap. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2020 niet meer
deel te nemen aan vergaderingen en de besluitvorming en ook geen gebruik meer te maken
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van het recht om een zienswijze te geven op de kadernota en de jaarstukken. Dit houdt in
dat deze stukken ook niet meer worden voorgelegd aan de raad.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De gemeente Bergen werkt in het Recreatieschap Geestmerambacht samen met
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De uitvoering en ondersteuning ligt bij Recreatie
Noord-Holland. De andere BUCH-gemeenten zijn geen deelnemers in deze
Gemeenschappelijke Regeling.
RISICO’S
In de GR is nu al geregeld dat de gemeente Bergen een vaste bijdrage betaalt. Deze
bijdrage wordt jaarlijks wel geïndexeerd, maar het is geen percentage van het totaal. De
andere drie gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiële risico’s om tekorten op te
vangen. Met de jaarlijkse participantenbijdrage wordt al rekening gehouden in de
(meerjaren)begroting. Indien het voorgestelde besluit wordt genomen, verandert er financieel
gezien voor zowel de gemeente Bergen als de andere participanten voorlopig dus niets.
FINANCIËN
Er wordt voorgesteld om het bedrag dat nu wordt betaald te blijven bijdragen. De
participantenbijdrage wordt geïndexeerd en daardoor gaat het bedrag elk jaar een paar
honderd euro omhoog. In 2019 betaalt Bergen € 6.720. De prognose is dat dit in 2022 al ca.
€ 7.450 zal zijn. Daarom wordt voorgesteld om de financiële bijdrage na uittreding op € 7.500
vast te zetten en dit in elk geval tot en met 2030 te betalen, tenzij het Recreatieschap
Geestmerambacht in de tussentijd wordt opgeheven. De betaling geschiedt na toezending
van een factuur door het Recreatieschap Geestmerambacht.
In 2029 wordt geëvalueerd of Bergen nog steeds meerwaarde ziet in de recreatiegebieden
en wordt besloten of de bijdrage na 2030 wordt voortgezet en al dan niet wordt aangepast.
Met de jaarlijkse participantenbijdrage wordt al rekening gehouden in de
(meerjaren)begroting (6570500). Met dit voorstel blijven de gemiddelde kosten gelijk, alleen
de juridische vorm wordt anders.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Na het besluit van het college, is het dagelijks bestuur van het Recreatieschap
Geestmerambacht informeel door de portefeuillehouder geïnformeerd dat dit voorstel ter
besluitvorming naar de raad ging.
Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur formeel geïnformeerd over het
besluit van de raad d.m.v. bijgevoegde brief.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na het besluit van het college, is het dagelijks bestuur van het Recreatieschap
Geestmerambacht informeel door de portefeuillehouder geïnformeerd dat dit voorstel ter
besluitvorming naar de raad ging.
Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur formeel geïnformeerd over het
besluit van de raad d.m.v. bijgevoegde brief.

Pagina 4 van 5

BIJLAGEN
- Raadsbesluit
- Brief aan Recreatieschap Geestmerambacht
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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