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Aan de Raad,
Heerhugowaard, 12 januari 2021
Voorstel / besluit:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van GR Recreatieschap
Geestmerambacht:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Recreatieschap
Geestmerambacht kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de
komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.
Inleiding
In 2018 is door de raden besloten gemeenschappelijke regelingen - waarvoor een openbaar
lichaam is ingesteld - te verzoeken om jaarlijks - uiterlijk 15 december - een kadernota met
financiële en beleidskaders aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 1 maart een
zienswijze kunnen afgeven.
De doelstelling van het Recreatieschap Geestmerambacht is het beheren en in stand houden van
de ingerichte gebieden en voorzieningen, actueel houden en vernieuwen van het aanbod en het
uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma. Zie voor een meer uitgebreide
beschrijving pagina 2 van de kadernota 2022.
In de kadernota zijn de voornemens voor 2022 opgenomen. Het verder (door)ontwikkelen van
Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper op basis van de (vastgestelde) Visie GAB
2030 vormt het uitgangspunt. Het in 2021 op te stellen uitvoeringsprogramma is hiervoor de
leidraad. Zie voor een meer uitgebreide beschrijving pagina 2 en 3 van de kadernota 2022.
De lasten van de participantenbijdrage worden jaarlijks geïndexeerd met de door de regio
gehanteerde prijsindex. Tijdens het vaststellen van de kadernota in de vergadering van het
Algemeen Bestuur was deze nog niet bekend. Het recreatieschap heeft in de aanbiedingsbrief
aangegeven dat het juiste percentage met bijbehorende bedragen in de programmabegroting van
2022 worden vermeld.
Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de beleidsmatige en financiële kaders, zoals
genoemd in de kadernota 2022 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht, kenbaar te
maken.
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Argumenten
1a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Recreatieschap
Geestmerambacht kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de
komende jaren voor staan.
De afspraak is dat gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage elk jaar kunnen
indexeren en zodoende de gemeentelijke bijdrage elk jaar omhoog gaat. In het licht van de
opgaven waar gemeenten voor staan, is dit wellicht niet langer houdbaar. Wij gaan dan ook
graag het gesprek met u aan over de vraag hoe we de kosten van de belangrijke, overwegend
wettelijke taken die u vervult in relatie kunnen brengen met de financiële positie van gemeenten.
In deze gemeentelijke opgave is uiteraard sprake van een wisselwerking met de financiële
opgave van de (concept) Visie Recreatieschap Geestmerambacht 2030. één van de aanleidingen
voor het opstellen van deze visie is het vinden van een oplossing voor een financieringstekort
van ca. € 1 miljoen, als eind 2026 de exploitatiereserve van het recreatieschap is uitgeput. De
ramingen laten zien dat de netto-opbrengsten van het model Beleving circa €520.000 bedragen.
Dat zorgt voor een verlaging van het geraamde extra tekort van circa €1,0 miljoen in 2027 tot
circa €480.000. De visie maakt ook inzichtelijk wat de nieuwe participatiebijdrage zal zijn als er
geen andere mogelijkheden worden ingezet om het te verwachten exploitatietekort van €480.000
verder te verlagen (zie ook bijlage C van de Kadernota 2022).
2. Het college wordt gevraagd ervoor zorgen dat deze zienswijze bij het DB terecht komt, zodat
het DB een reactie erop kan voorbereiden die in het AB besproken zal worden.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële gevolgen
De kadernota 2022 heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente, aangezien deze
binnen de in de begroting van de gemeente opgenomen bedragen valt.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee, voor de kadernota is preventief toezicht niet van toepassing
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap
Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en
legt deze schriftelijk voor aan het algemeen bestuur. Via deze weg wordt de kadernota definitief
vastgesteld.
Monitoring/evaluatie
In de zienswijze bij de jaarstukken (mei 2020) en de begroting (oktober 2020) is het
recreatieschap verzocht om “… de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging
van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022”. Het
recreatieschap Geestmerambacht geeft in de aanbiedingsbrief aan dat dit nog te vroeg is. De
financiële consequenties op hoofdlijnen waren een bijlage bij de conceptvisie voor het
Geestmerambacht (behandeld in de gemeenteraad van oktober 2020) en zijn nu ter informatie
ook als bijlage C bij de kadernota 2022 gevoegd. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma
van deze visie kunnen geleidelijk aan de meer specifieke financiële consequenties verwerkt gaan
worden in de meerjarenbegroting.
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De raden hebben in september 2020 een zienswijze ingediend op de (concept) Visie
Recreatieschap Geestmerambacht 2030. De zienswijzen van de raden en reacties van de
website worden vertaald naar een voorstel voor het Algemeen Bestuur. In een extra ABvergadering op 20 januari wordt de definitieve versie van de visie behandeld. Daarna gaat de
visie voor akkoord naar de gemeenteraden.

Bijlagenr.
Bij2023566
Bij2023567

Titel/Onderwerp
Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 GR Recreatieschap Geestmerambacht
Kadernota 2022 GR Recreatieschap Geestmerambacht

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 2 februari 2021
RB2020109 Kadernota 2022 GR Recreatieschap Geestmerambacht :
Bespreekstuk

Voor
Tegen

Nr.: RB2020109

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 2 februari 2021;
gelet op:
De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b, de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) en de notitie informatievoorziening
gemeenschappelijke regelingen.
besluit
Met in achtneming van Amendement A (Bij21-0101):
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van GR Recreatieschap
Geestmerambacht:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Recreatieschap
Geestmerambacht kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de
komende jaren voor staan.
b. Het invoeren van betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste
redmiddel bij het verlagen van het exploitatietekort van het recreatieschap en voor
eventuele invoering besproken worden in de gemeenteraden. Entreevergoedingen zijn voor
de gemeente Heerhugowaard geen oplossing voor het tekort en passen niet bij ambitie van
een toegankelijk Geestmerambacht.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.

Heerhugowaard, 16 februari 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

