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Geachte raad,
U ontvangt hierbij het verzoek om een zienswijze te geven op de jaarstukken. Tevens informeren wij u over hoe het
dagelijks bestuur in haar vergadering van 31 maart 2021 besloten heeft om te gaan met de raadsuitspraken over de
toekomstige mogelijkheid van betaald parkeren en toegangsheffing. Tot slot treft u informatie aan over het
conceptrapport over de governance (Berenschot).
Jaarstukken Zienswijze
Hierbij bieden wij u de voorlopige jaarstukken aan van het recreatieschap Geestmerambacht conform het bepaalde in
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. U bent hiermee in de gelegenheid gesteld om binnen 10 weken uw
zienswijze op de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 naar voren te
brengen. Het dagelijks bestuur heeft deze stukken in haar vergadering van 31 maart 2021 voorlopig vastgesteld.
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Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerp-begrotingen en -rekening,
zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur neemt op 30juni a.s. een besluit om
de jaarstukken vast te stellen. Deze worden v66r 15juli 2021 toegezonden ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.
Betaald parkeren en toegangsheffing
In de vergadering van 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur de conceptvisie Recreatiegebieden Geestmerambacht
2030 vastgesteld en deze voor zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Op basis van deze zienswijzen heeft het
algemeen bestuur in haar vergadering van 20januari 2021 de definitieve visie vastgesteld en voor instemming aan de
gemeenteraden voorgelegd. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft in haar vergadering van 31 maart 2021
besloten om bij de aanbiedingsbrief van de jaarstukken een passage op te nemen over het omgaan met de ingebrachte
zienswijzen.
Het recreatieschap heeft de conceptvisie 2030 vastgesteld op 1 juli 2020. Belangrijk onderdeel van de visie is het
realiseren van een meerjarig begrotingsevenwicht de toekomstige financiële positie van het recreatieschap, mede in
verband met het uittreden van de provincie. Daarom bevat de visie tal van nieuwe initiatieven die passen binnen de blik
op de toekomst en tevens moeten zorgen voor meer inkomsten voor het recreatieschap. Het altern atief is een verhoging
van de participantenbijdrage nadat alle mogelijke bezuinigingen zijn doorgevoerd.

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.
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In de visie worden entreeheffing en betaald parkeren niet genoemd als beleidsvoornemen. Wel heeft het Algemeen
Bestuur van het schap deze mogelijkheden aangestipt in de visie, als onderdeel van het streven de (verhoging van de)
participantenbijdrage te beperken.
Het Algemeen Bestuur heeft vanuit de drie Gemeenteraden reacties ontvangen bij de behandeling van de Kadernota
2022 die met name in gaan op de opmerking om in het uiterste geval entreeheffing en betaald parkeren te onderzoeken
en te overwegen. Het AB neemt hier goed nota van en zal dit signaal betrekken bij de discussie die gevoerd gaat worden
over de toekomstige duurzame financiële positie van het recreatieschap. Deze discussie vindt later plaats, na afronding
van de realisatie van het uitvoeringsprogramma van de visie. Doel van dit programma is om enerzijds de jaarlijkse
participantenbijdrage van €480.000 verder te verlagen en tegelijkertijd te investeren in de gebieden.
Governancerapport
In dezelfde vergadering heeft het DB ook het conceptrapport van Berenschot over de governance besproken en
besloten dit agendapunt aan te houden. Het besluit daarover luidt:
Het recreatieschap heeft een conceptrappart laten maken door Berenschot over de toekomstige governance van het
schap, hierin worden scenario’s geschetst voor de mogelijke Juridische grondslag, bestuursadvisering en
uitvoeringsorganisatie in de toekomst. Het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap heeft de conceptrapportage op 31
maart besproken. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het de voorkeur verdient eerst te kijken naar de positie
van het schap in relatie tot de provincie. Het conceptrapport van Berenschot (dat via de Griffie vertrouwelijk is in te
zien) is daarom aangehouden.

We hopen u voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mochten er toch nog vragen/opmerkingen zijn, dan ontvangen
wij deze graag.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht
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