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Geachte leden van het college en de raden, 

Hierbij sturen wij u het gebiedsplan 2019/kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
Geestmerambacht. We vragen u eventuele zienswijzen aan ons door te geven. 

Bijgevoegd document is opgesteld volgens de inhoudsopgave die de regio Noord-Holland Noord heeft 
opgesteld voor de kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders voor 2019 en 
2020 en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2020. Het vaststellen van de kadernota door 
het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting. 

 Het algemeen bestuur heeft het gebiedsplan 2019/kadernota 2020 vastgesteld op 14 november 2018.

 Het gebiedsplan 2019 vormt de basis voor de begrotingswijziging 2019 die begin april wordt
opgestuurd aan de deelnemers.

 De kadernota 2020 vormt de basis voor de programmabegroting 2020 die begin april wordt opgestuurd
aan de deelnemers.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 1 maart 2019. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap zal op 
basis van de ontvangen reacties besluiten over hoe deze zullen worden verwerkt in de concept begroting 
2020. Begin april 2019 wordt de concept begroting door het dagelijks bestuur eveneens voor reactie aan u 
toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 10 juli 2019 over eventueel ontvangen reacties en stelt daarna 
de begroting definitief vast. 

Het bestuur van het recreatieschap is zich er van bewust dat de kadernota wat betreft de vorm nog niet op alle 
onderdelen overeenkomt met de formats die door de regio zijn opgesteld. De uitvoeringsorganisatie van het 
recreatieschap werkt op dit moment aan een vernieuwing van de planning en control cyclus. De kadernota is 
hierin een belangrijk onderdeel. De formats die de regio heeft opgesteld worden onderdeel van de nieuwe 
systematiek, waardoor wij u volgend jaar de kadernota volledig in de daarvoor opgestelde formats kunnen 
aanleveren. Wat betreft de inhoud is het bestuur van mening dat de kadernota een goed beeld geeft van de 
kaders die gaan gelden voor de begroting 2020. 
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Indexering  
Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks 
geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Voor 2020 wordt deze index eind 2018 bekend 

gemaakt. Tot die tijd wordt gerekend met de prijsindex van 2019: 3,54%. Zodra de prijsindex  voor 2020 bekend 

is, wordt dat percentage gebruikt als indexatie voor de programmabegroting van 2020. De 
participantenbijdrage wijzigt, op indexatie na, niet.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht, 

Gerben Houtkamp 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 


