
 

Pagina 1 van 4 
 

RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap 
Geestmerambacht 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht  

2. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 
Recreatieschap Geestmerambacht 2019: de Gemeenteraad geeft een positieve 
zienswijze af ten aanzien van de programmabegroting 2019. De gemeenteraad 
beveelt aan om de risico's in de loop van 2018 opnieuw te inventariseren en te 
kwantificeren en op te nemen in de programmabegroting 2020 

3. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begrotingswijziging recreatieschap 
Geestmerambacht 2018 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 28 juni 2018 
Zaaknummer : BB18.00268 
Voorstelnummer : RAAD180093 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 14 juni 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid & Vastgoed 
Opsteller(s) : Boukje Detmar 
Telefoonnummer : 088 909 7350 
Bijlagen:  : 
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RAADSVOORSTEL 

1 INLEIDING 
 

Het Dagelijks Bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht heeft op 17 april 2018 
de deelnemende gemeenten verzocht om eventuele opmerkingen over de jaarrekening 2017 
(artikel 29, lid 2 van de GR), de begrotingswijzigingen 2018 en de programmabegrotingen 
2019 (artikel 26, lid 1 van de GR) uiterlijk 28 juni 2017 kenbaar te maken. Het Algemeen 
Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht behandelt de genoemde documenten in 
zijn vergadering van 11 juli 2018. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 

Een zienswijze afgeeft. 
 
 
2 KEUZERUIMTE 
 
De raad kan een andere zienswijze afgeven dan wordt voorgesteld door het college. 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR). 
 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
 
Bevindingen 
 
Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 
Er treedt een exploitatietekort op van € 1.277.412. Dit exploitatietekort heeft geen gevolgen 
voor de gemeentebegroting en wordt gedekt uit de reserves zoals verwoord in bijlage 2 van 
de GR GAB. 
 
Begrotingswijziging 2018 
De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting maar voor de 
omvang van de financiële reserves van het recreatieschap. 
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Programmabegroting 2019 
De bijdrage van de gemeente Bergen aan het Recreatieschap Geestmerambacht wordt 
geïndexeerd met 3,54% en bedraagt in 2019 € 6.720. Hiermee is rekening gehouden in de 
begroting. 
 
Voorgestelde zienswijze 
 
Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestemerambacht. 
 
Begrotingswijziging 2018 
De gemeenteraad heeft geen opmerkingen over de begrotingswijziging 2018.  
 
Programmabegroting 2019 
De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept 
programmabegroting 2019 Recreatieschap Geestmerambacht. De gemeenteraad beveelt 
aan om de risico’s in de loop van 2018 opnieuw te inventariseren en kwantificeren en op te 
nemen in de programmabegroting 2020. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
n.v.t. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
Het Recreatieschap Geestmerambacht is een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten 
Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Bergen dragen binnen het Recreatieschap 
Geestmerambacht gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van het 
recreatiegebied.  
Over de (jaar)stukken van de GR Recreatieschap Geestmerambacht vindt ambtelijk 
afstemming plaats met de collega’s van de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk 
in de Adviescommissie. Op bestuurlijk niveau gebeurt dit in het Algemeen Bestuur. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
n.v.t. 
 
3.5 Risico’s 
Door de uittreding per 1 januari 2017 van de provincie Noord-Holland en de gemeente 
Schagen zijn per deze datum de jaarlijkse financiële bijdragen van deze voormalige 
deelnemers vervallen. Het Dagelijks Bestuur van de GR GMA is daarom in het vierde 
kwartaal van 2017 begonnen met het opstellen van een transitieplan. Het uitgangspunt is dat 
de hoofddoelstellingen van de gemeenschappelijke regeling gehandhaafd blijven. Hierbij 
wordt wel onderzocht welke mogelijkheden er zijn om kosten te besparen en inkomsten te 
verhogen. Afhankelijk van de in het transitieplan gepresenteerde uitkomsten kunnen er 
wijzigingen plaatsvinden en kan nieuw beleid geformuleerd worden. Deze elementen zullen 
in 2019 worden uitgewerkt. 
 
 

3.6 Financiën 
De jaarlijkse bijdrage aan het Recreatieschap Geestmerambacht is standaard opgenomen in 
de begroting (grootboeknummer 6570500). De bijdrage voor 2019 bedraagt € 6.720. 
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3.7 Inkoop 
n.v.t. 
 
3.8 Juridische Zaken 
n.v.t. 
 

3.9 Communicatie 
Via bijgevoegde concept brief wordt het dagelijks bestuur van het Recreatieschap 
Geestmerambacht na besluitvorming in de gemeenteraad geïnformeerd over de zienswijze 
van de gemeente Bergen ten aanzien van begroting van het Recreatieschap 
Geestmerambacht. 
 
3.10 Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
3.11 Veiligheid 
n.v.t. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
 
De zienswijzen van de gemeenteraden worden meegenomen in de besluitvorming door het 
Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht op 11 juli 2018. 
Vervolgens worden deze vastgestelde stukken naar het college van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland gestuurd. 

 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

Bijlagen: 
- Aanbiedingsbrief jaarstukken Recreatieschap Geestmerambacht 
- Concept jaarrekening Recreatieschap Geestmerambacht 2017 
- Jaarverslag Recreatieschap Geestmerambacht 2017 
- Concept begrotingswijziging Recreatieschap Geestmerambacht 2018 
- Concept programmabegroting Recreatieschap Geestmerambacht 2019 
- Concept raadsbesluit 
- Concept brief zienswijze raad aan Recreatieschap Geestmerambacht 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 
 


