
1 
 

 
Recreatieschap Alkmaarder- Uitgeestermeer 

 Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

 

 
 
 
Alkmaar 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
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 Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 

 
Zienswijze op de begrotingswijziging 2018: 

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

begrotingswijziging Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2018 en kennis te nemen van de 

programmabegroting Groengebied De Buitenlanden 2018. 

 
Zienswijze op de begroting 2019 

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

programmabegroting voor het RAUM 2019 en kennis te nemen van de programmabegroting De 

Buitenlanden 2019. 

Daarbij in de brief aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en 

Uitgeestermeer opmerken dat de financiële consequenties van actuele ontwikkelingen nog 

onvoldoende zijn verwerkt. 

Wij verwachten in de bijgestelde begroting van 2019 inzichtelijk te hebben hoe het recreatieschap 

haar resterende taakopgave van € 60.000 per jaar heeft gerealiseerd voor een bijdrage aan het 

groot onderhoud. Ook de financiële consequenties van het aanpakken van de 

waterplantenproblematiek willen wij verwerkt zien in de bijgestelde begroting.  

 
 
Bergen 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 
 
Castricum 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
 
Besluit 
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1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 

2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer 2019: 
De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept 
programmabegroting en merkt hierbij op dat de financiële consequenties van actuele 
ontwikkelingen nog niet zijn verwerkt. Wij verwachten in de bijgestelde begroting van 2019 
meer duidelijkheid te krijgen over de financiële consequenties van het aanpakken van de 
waterplantenproblematiek. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer 2018. 

4. Kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 voor 
Groengebied De Buitenlanden. 

 
 
Heiloo 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
Voorgesteld besluit  
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting Alkmaarder- en 

Uitgeestermeer 2019: 
De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept 
programmabegroting en merkt hierbij op dat de financiële consequenties van actuele 
ontwikkelingen nog niet zijn verwerkt. Wij verwachten in de bijgestelde begroting van 2019 
meer duidelijkheid te krijgen over de financiële consequenties van het aanpakken van de 
waterplantenproblematiek. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer 2018. 

4. Kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 voor 
Groengebied De Buitenlanden. 

5. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van RAUM kenbaar te maken. 
 
 
Heerhugowaard 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 
 
Langedijk  
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 
 
 
 
 
Uitgeest 
 
Voorliggend collegebesluit: 
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De gemeenteraad stemt in met de jaarstukken onder de voorwaarde dat u onderstaande 
zienswijzen in acht neemt: 
 
Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag van de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
 
Begrotingswijzigingen 2018 
De gemeenteraad heeft geen opmerkingen over de begrotingswijzigingen 2018. 
 
Programmabegrotingen 2019 
De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de concept 
programmabegrotingen 2019 en merkt hierbij op dat de financiële consequenties van onlangs 
genomen besluiten en actuele ontwikkelingen nog niet zijn verwerkt. Wij verwachten in de 
bijgestelde begrotingen van 2019 meer duidelijkheid te krijgen over de financiële consequenties 
van het aanpakken van de waterplantenproblematiek. Ook verwachten wij dan meer duidelijkheid 
te krijgen over de financiële consequenties van de doorvoering van de verlaagde bijdragen van de 
provincie en Zaanstand voor het Groengebied De Buitenlanden 
 
 
 


