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Uittreding gemeente Bergen uit de Gemeenschappelijke Regeling 
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Geacht bestuur, 
 
 
Eind mei bent u informeel door wethouder Bekkering op de hoogte gesteld dat de 
gemeenteraad van Bergen in juni een besluit zou nemen over de deelname van de 
gemeente Bergen aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht. 
 
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 20 juni 2019 besloten om per 1 januari 2022 
uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht. 
 
De bestuurlijke betrokkenheid van Bergen bij het Recreatieschap Geestmerambacht is vrij 
gering. De betrokkenheid van Bergen past veel meer bij een relatie op afstand en de 
bestuurlijke wens is dan ook om een andere relatie aan te gaan met het recreatieschap en 
de bestuurlijke druk en de inzet van ambtelijke capaciteit te verminderen. 
 
De raad is wel van mening dat de recreatiegebieden een meerwaarde hebben voor de 
gemeente Bergen en daarom heeft te raad besloten om vanaf het jaar van uittreding een 
vaste financiële bijdrage te blijven betalen van € 7.500 per jaar. Dit bedrag staat gelijk aan de 
jaarlijkse participantenbijdrage en daarmee verandert er financieel gezien voor beide partijen 
niets. Deze toezegging geldt tot en met het jaar 2030, tenzij het recreatieschap in de 
tussentijd wordt opgeheven. Wij verzoeken u ons vanaf 2022 jaarlijks een factuur voor dit 
bedrag te sturen. In 2029 wordt een besluit genomen of de gemeente ook na 2030 wil blijven 
bijdragen. 
 
Vooruitlopend op de uittreding zal de gemeente Bergen vanaf 2020 bestuurlijk en ambtelijk 
niet meer deelnemen aan vergaderingen en de besluitvorming en ook zal de raad geen 
zienswijze meer indienen op de kadernota en de jaarstukken. 
 
  



 

 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Saskia Engelhart, beleidsmedewerker 
Recreatie & Toerisme van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7328. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 19uit01852 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  

 


