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Zienswijze kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Geestmerambacht

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht:
a. akkoord te gaan met de kadernota 2020, mits de indexatie wordt aangepast van
3,54% naar 2,8%.
b. het recreatieschap te verzoeken om in 2019 de kadernota 2021 aan te leveren in
lijn met het door Regio Alkmaar aangereikte format.
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van het
Recreatieschap Geestmerambacht kenbaar te maken.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van NoordHolland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien
van Gemeenschappelijke Regelingen.
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te
leveren. In deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders
opgenomen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te
geven ten aanzien van deze kadernota.
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden.
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota van
de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht.
KEUZERUIMTE
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord
vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (UGR) en de bovengenoemde
notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.
Voorheen was de werkwijze, conform de UGR 2012, dat het dagelijks bestuur van een
Gemeenschappelijke Regelingen de uitgangspunten voor de begroting (financieel en
beleidsmatig) uiterlijk 15 januari ter informatie aan de deelnemende gemeenten aanbood.
Vaststelling door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vond uiterlijk
plaats op 1 maart.
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’
en de UGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota met ingang van
begrotingsjaar 2020 uiterlijk 15 december 2018 aan te bieden zodat de raad de gelegenheid
heeft voor 1 maart 2019 een zienswijze af te geven.
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld.
TOELICHTING OP HET ADVIES
Het Recreatieschap Geestmerambacht heeft op 13 december 2018 haar gebiedsplan
2019/kadernota 2020 toegestuurd en vraagt om eventuele zienswijzen hierop voor 1 maart
2019. Het gebiedsplan 2019/kadernota 2020 vormt de basis voor de conceptbegrotingswijziging 2019 en de concept-programmabegroting 2020. Deze worden op 4 april
2019 worden besproken in het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht
en daarna toegestuurd aan de gemeenteraden voor een zienswijze hierop.

Pagina 2 van 4

Het Recreatieschap Geestmerambacht (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen NH)
heeft verschillende deelgebieden in beheer: Geestmerambacht (GAB), Uitbreiding
Geestmerambacht (GAB-U) en Park van Luna (PvL). Zij richt zich hierbij op:
1. Gebiedsbeheer:
a. Groenonderhoud, schoonmaken van stranden, evenemententerrein, kleine
reparaties, etc.
b. Werving en begeleiding van evenementen.
c. Beheer van de regionale recreatieve wandel-, fiets- en sloepennetwerkroutes in
de vier gemeenten.
d. Groot onderhoud en vervanging voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en
speeltoestellen.
e. Vastgoedbeheer: (erf)pacht- en huurcontracten voor gronden en gebouwen in het
gebied.
2. Toezicht en gastheerschap: Hoofddoel is het handhaven van de Algemene Verordening
en andere geldende wet en regelgeving.
3. Financiën: Naast het voeren van de financiële administratie worden de volgende
jaarstukken opgesteld.
4. Bestuursadvisering: de voorbereiding en uitvoering van beleid en bestuursbesluiten,
bewaken van de voortgang en kwaliteit van de jaaropdracht, aansturing uitvoering.
5. Secretariaat: administratieve processen, het organiseren van vergaderingen en het tijdig
aanleveren van de jaarstukken en andere informatie aan het schapsbestuur.
6. Communicatie: informatieverstrekking en marketing tbv bezoekers en stakeholders
7. Inrichting & ontwikkeling: locatieontwikkeling met recreatieve en financiële meerwaarde;
Actualisatie Visie 2019
Momenteel wordt gewerkt aan het actualiseren van de visie uit 2005. Aanleiding hiervoor
vormde de uittreding van de provincie (2017) en het daarna opgestelde transformatieplan,
waarin is gewezen op de noodzaak om tot een structureel sluitende begroting te komen.
Daarbij is de uitbreiding van Geestmerambacht in een afrondende fase en is in 2018 nog
ruim 122 hectare uitbreidingsgebied met 3 ontwikkellocaties overgenomen van de provincie.
Samen met de ontwikkellocaties die het recreatieschap al in bezit heeft, liggen er veel
kansen voor nieuwe ontwikkelingen die inspelen op de recreatieve wensen en daarmee te
combineren behoeften van de regio.
Voor de indexering van de begroting wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt
vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de Regio Alkmaar. In 2019 is de
index 3,54 % en in 2020 is deze 2,8%. In het gebiedsplan 2019/ kadernota 2020 is voor
beide jaren uitgegaan van 3,54%. In de toelichting is aangegeven dat dit wordt aangepast als
de cijfers voor 2020 bekend zijn. Bij het opstellen van het gebiedsplan 2019/kadernota 2020
in september 2018 was dit nog niet bekend.
De acties in 2019 zijn gericht op het creëren van een financieel gezond recreatieschap op de
langere termijn. Voor 2020 zijn er geen bijzonder doelstellingen en verwachtingen
opgenomen. Oorzaak hiervoor is de actualisatie van de visie in 2019, maar ook is nog
onvoldoende geanticipeerd op de regionale ‘notitie informatievoorziening
gemeenschappelijke regelingen april 2018’. Het aangereikte format is onvoldoende gevolgd
en ook wordt aangegeven dat in 2019 gewerkt wordt aan een kadernota 2020 i.p.v. die voor
2021.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland
Noord.
De voorgestelde zienswijze is afgestemd met de gemeente Alkmaar.
RISICO’S
n.v.t.
FINANCIËN
De jaarlijkse participantenbijdrage van de gemeente Bergen aan de gemeenschappelijke
regeling is opgenomen in de begroting.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
n.v.t.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht per
brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.
BIJLAGEN
1. Zienswijzebrief aan Recreatieschap Geestmerambacht
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
1. Kadernota Recreatieschap Geestmerambacht

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer M. Schroor
Secretaris

Mevrouw H. Hafkamp
burgemeester
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