
Concept-zienswijzen betreffende Recreatieschap 

Geestmerambacht 

Alkmaar:  

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van het Recreatieschap 
Geestmerambacht. 

2. Onderstaande reactie in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de 
begrotingswijziging 2020 door het Recreatieschap Geestmerambacht: 
a. Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste 

begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen. 
b. Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact 

analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt. 
c. Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 en 2021 

geen extra bijdrage wordt gevraagd. 
d. Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties van het visietraject te 

verwerken in het de Kadernota 2022 en zo mogelijk al  in het meerjarenperspectief van 
de Programmabegroting 2021, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de 
participantenbijdrage. 

 

Langedijk: 

1. geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van de GR Geestmerambacht; 
2. als zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 

2020 van de GR Geestmerambacht: 
a. GR Geestmerambacht verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste 

begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de deelnemende gemeentes te 
delen; 

b. GR Geestmerambacht verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een Corona impact 
analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt gemaakt; 

c. GR Geestmerambacht bekend maken dat de gemeente Langedijk er van uit gaat dat 
voor 2020 geen extra financiële bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort 
wordt gedekt uit de eigen reserves van GR Geestmerambacht; 

d. GR Geestmerambacht verzoeken de financiële consequenties (waaronder een 
eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het Visietraject te verwerken in de 
Kadernota 2022. 

 

Heerhugowaard:  
1.  Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap 

 Geestmerambacht. 

2.  Onderstaande zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de 

 begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht: 

a. Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste 
begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen. 

b. Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact 
analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt. 

c. Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen 
extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen 
reserves. 

d. Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele 
wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 
2022. 

 


