
 

 
 
Agendapunt                                  : 14. 
Voorstelnummer : 06-040 
Raadsvergadering : 26 juni 2014 
Naam opsteller : Linda de Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda de Groot 
Portefeuillehouders : Odile Rasch 
Registratienummer                       : RAAD140063 
Zaaknummer                                :  
 
Onderwerp: zienswijze jaarstukken GA 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  • positieve zienswijzen af te geven op de jaarrekening 2013 en de 

programmabegroting 2015 van recreatieschap Geestmerambacht; 
• het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te vragen een dekkingsvoorstel te 

doen voor de ombuigingen in 2015.  
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 31 maart 2014 zijn de jaarstukken 2013 en de programmabegroting 2015 ontvangen van het 
recreatieschap Geestmerambacht.  
 
Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, 
Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. In 2004 is gestart met uitbreiding van het gebied 
en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd;  
Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project ‘Uitbreiding 
Geestmerambacht’. Het DB Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject 
uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan, bestaande uit medewerkers Dienst Landelijk 
Gebied en RNH. 
 
In 2013 is recreatiegebied Park van Luna officieel in eigendom overgedragen aan het 
recreatieschap. Daarnaast was in totaal 121 ha. (excl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.) in 
het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap. 
 
Het recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband, in de vorm van een 
Gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de 
Gemeenschappelijke Regeling: 
- Provincie Noord-Holland 
- Gemeente Alkmaar 
- Gemeente Langedijk 
- Gemeente Heerhugowaard 
- Gemeente Bergen 
 

Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de 
deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren brengen over de jaarrekening en de 
ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Deze 
zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de jaarrekening en de ontwerpbegroting 
die aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling worden aangeboden.  
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Besluitvorming over de jaarstukken 2013 en de programmabegroting 2015 vindt plaats in de 
vergadering van het AB van 28 mei 2014. Uiterlijk 25 mei 2014 moet een zienswijze op zowel 
de programmabegroting 2015 als de jaarstukken 2013 bij het DB van het recreatieschap 
Geestmerambacht zijn ingediend. 
 
Gemeente Bergen heeft geen zeggenschap in het recreatieschap, het gaat om een adviserende 
rol in het bestuur. In 2014 draagt onze gemeente € 6.441 bij aan het recreatieschap. De 
onderlinge verdeling tussen de deelnemende partijen is terug te vinden op bladzijde 6 van de 
programmabegroting 2015. Op basis van de uittreding van de Provincie wordt ook gekeken 
naar de positie van onze gemeente (al dan niet uittreden), waar de regionale samenwerking 
met BUCH ook invloed op kan hebben.  

 
 

2. Zienswijze Jaarstukken 2013  
 
Algemene verantwoording 
Uit het verslag van de toetsingscommissie blijkt dat het recreatieschap het 
activiteitenprogramma heeft uitgevoerd.  
 
Financiële verantwoording  
Uit het verslag van de toetsingscommissie blijkt dat het recreatieschap het 
activiteitenprogramma binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen heeft uitgevoerd.  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt op basis van het advies van de toetsingscommissie een positieve zienswijze 
af te geven op de jaarrekening 2013. 
 

3.  Zienswijze programmabegroting 2015 
 
Inhoudelijke beoordeling 
Het beleid is direct gekoppeld aan de doelstellingen van de GR.  
 
Financiële beoordeling 
Voor eventuele bezuinigingen in 2015 moet het algemeen bestuur nog een dekkingsvoorstel 
doen.  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt een positieve zienswijze af te geven voor de programmabegroting 2015 en 
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te vragen een dekkingsvoorstel te doen voor 
de ombuigingen in 2015.  

 
4. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als de raad ja zegt, besluit hij een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2013 en de 
programmabegroting 2015 van het recreatieschap Geestmerambacht en het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling te vragen een dekkingsvoorstel te doen voor de ombuigingen in 
2015. 

 
5. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
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 anders, nl.: 
 
 
6.  Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 Het natuurgebied Geestmerambacht en haar bezoekers.  
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie:  
n.v.t. 
 
Externe communicatie:  
Na de raadsbespreking van 26 juni wordt de zienswijze aan het DB van de GR aangeboden. 
 
Extern overleg gevoerd met :  
n.v.t. 
 
7. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Eigenlijk is er geen andere keuze om het doel te bereiken. Dat komt door het karakter van de 
Gemeenschappelijke regeling. De positie van het college binnen een GR is als volgt: 
Het college is gehouden aan het genomen besluit van het bestuur van een GR. Conform de GR is 
een meerderheidsbesluit voldoende om de (programma)begroting vast te stellen. Tegen dit besluit 
kan in principe geen bezwaar worden gemaakt, omdat het gaat om een meerderheidsbesluit. De 
geschillencommissie van de GR behandelt alleen bezwaren die te maken hebben met de 
toepassing van de regeling. Aangezien de programmabegroting geen onderdeel uitmaakt van de 
GR zelf kan daar geen bezwaar tegen worden aangetekend.  
 
Artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de mogelijkheid om geschillen ter 
beslechting voor te leggen aan Gedeputeerde Staten. Dit artikel biedt in dit geval ook geen 
houvast voor het indienen van een bezwaar, omdat enerzijds Gedeputeerde Staten alleen een 
uitspraak doet of in juridische zin de GR zelf goed is toegepast. Anderzijds is Gedeputeerde Staten 
voorstander van het zoveel als mogelijk oplossen van geschillen in eigen kring en wil slechts 
dienen als laatste remedie. Onder omstandigheden kan Gedeputeerde Staten nog wel een 
bemiddelende rol spelen bij de samenstelling van een geschillencommissie. 
 
8. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Na de raadsbespreking van 26 juni wordt de zienswijze aan het DB van de GR aangeboden. 
 
9. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In 2014 draagt onze gemeente € 6.441 bij aan recreatieschap Geestmerambacht. Dit gebeurt 
vanuit FCL 65602100.  
 
10. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Dit besluit moet in het kader van de budgetcyclus van de gemeenschappelijke regeling  worden 
genomen. 
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Bijlagen:  

1. Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken 
2. Jaarrekening 2013 en erratum 
3. Programmabegroting 2015 
4. Toetsingsformulier programmabegroting 2015 
5. Toetsingsformulier jaarrekening 2013  

 
 
 
Bergen, 17 juni 2014 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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