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Recreatieschap Geestmerambacht Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

 

 
 
 
Alkmaar 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
 
b e s l u i t:  

1. In te stemmen met de in het raadsvoorstel weergegeven zienswijzen met betrekking tot de 

jaarrekening 2017, de begrotingswijziging 2018 en de programmabegroting 2019 van 

Recreatieschap Geestmerambacht en Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;  

2. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van 

Recreatieschap Geestmerambacht en Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 

 

Zienswijze op de jaarrekening 2017: 

Voorgesteld besluit: het afgeven van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2017 van het 

Recreatieschap Geestmerambacht.. 

Daarbij in de brief aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht 

opmerken dat aanbevolen wordt om de suggesties van de accountant inzake a. wijzigingen in het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en b. de Vennootschapsbelasting (VpB) op te volgen. 

 

Zienswijze op de begrotingswijziging 2018: 

Voorgesteld besluit: het afgeven van een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van 

het Recreatieschap Geestmerambacht.. 

 

Zienswijze op de begroting 2019: 

Voorgesteld besluit: het afgeven van een positieve zienswijze af ten aanzien van de 

programmabegroting 2019.   

Daarbij in de brief aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht 

opmerken dat in relatie tot het transitieproces het in 2018-2019 op te stellen Ambitieplan moet 

leiden tot een financieel gezond recreatieschap voor de lange termijn, met focus op verhoging van 

baten, verlaging van lasten en behoud van een aantrekkelijk recreatiegebied.   

 
 
Bergen 
 
Voorliggend collegevoorstel: 

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 Rs 
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 

 
 
 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
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Castricum 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 
 
 
Heiloo 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 
 
 
 
Heerhugowaard 
Voorliggend collegevoorstel: 
 
b e s l u i t 
 

1. Een zienswijze af te geven bij de begroting 2019 
2. Een zienswijze af te geven bij de jaarrekening 2017 
3. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 
 

Deze zienswijze luidt: 

1. De begroting 2019 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen 

aanleiding tot vragen. Wel bevelen wij aan om de risico’s in de loop van 2018 opnieuw te 

inventariseren en kwantificeren en op te nemen in de programmabegroting 2020. 

2. De jaarrekening 2017 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de 

uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. Hierbij wordt wel 

aanbevolen om  de opmerkingen van IPA-ACON accountant op te volgen en de 

toekomstige jaarstukken te laten aansluiten bij de relevante richtlijnen BBV. Wij vertrouwen 

er ook op dat de resultaten van uw onderzoek naar eventuele fiscale overschotten en de 

daaraan gebonden VpB-plicht in de najaarsnota aan ons gepresenteerd worden.  

3. De inhoudelijke en financiële verantwoording in Begrotingswijziging 2018 geven geen 

aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
 
 
Langedijk  
 
Voorliggend collegevoorstel: 

 
1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019  van de GR Recreatieschap 

Geestmerambacht; 
2. geen bedenkingen naar voren te brengen bij de ontwerpjaarrekening 2017 van de GR 

Recreatieschap Geestmerambacht; 
3. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2018 van de GR Recreatieschap 

Geestmerambacht. 
 
Uitgeest 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 

http://www.castricum.nl/
http://www.heiloo.nl/
http://www.heerhugowaard.nl/
http://www.gemeentelangedijk.nl/
http://www.uitgeest.nl/

