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Geachte leden van het college en de raden,

Hierbij sturen wij u de Kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Geestmerambacht. We vragen u eventuele zienswijzen voor 1 maart aan ons door te geven. Bijgevoegd
document is opgesteld volgens de leidraad die de regio Noord-Holland Noord heeft opgesteld voor de
kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten
voor het jaarprogramma 2022. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke
verplichting.



Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2022 vastgesteld op 18 november 2020.
De kadernota 2022 vormt de basis voor de programmabegroting 2022 die begin april wordt opgestuurd
aan de deelnemers.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart ontvangen reacties hoe
deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2022. Begin april 2021 wordt de conceptbegroting door het
dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 30 juni 2021 over de
eventueel ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast.
Indexering
Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks
geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Deze index wordt jaarlijks bepaald door de
Regietafel Nood-Holland Noord. De participantenbijdrage wijzigt, op indexatie na, niet.
De index in de Kadernota 2022 (2,3%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 18 november 2020,
gaat uit van de toen bekende informatie. De juiste percentages en bedragen worden in de
programmabegroting 2022 vermeld. Deze ontvangt u zoals zoals eerder genoemd begin april.
Visieproces
In de zienswijze bij de jaarstukken van de gemeenten is verzocht om “… de financiële consequenties
(waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de
Kadernota 2022”. De concept-visie is in juli 2020 toegezonden aan de deelnemers Alkmaar, Heerhugowaard
en Langedijk voor het indienen van hun zienswijze. Met de conceptvisie is een bijlage meegezonden waarin
de financiële consequenties op hoofdlijnen inzichtelijke zijn gemaakt. Deze bijlage treft u ook aan als bijlage
bij de kadernota. Dit overzicht is voorlopig de financiële leidraad. Na de vaststelling van de visie volgt het
opstellen van het uitvoeringsprogramma. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma de komende jaren
kunnen geleidelijk aan de meer specifieke financiele concequenties verwerkt gaan worden in de
meerjarenbegroting.
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Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Beheerbureau
Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

