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Voorstel / besluit:
1. De volgende zienswijze af te geven over de jaarrekening 2020 van Recreatieschap
Geestmerambacht: De gemeente Heerhugowaard dekt haar aandeel à € 32.936 voor de extra
kosten die het Recreatieschap Geestmerambacht in 2020 heeft gemaakt door corona.
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap
Geestmerambacht.
3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022 van Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht.
Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting
voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële
Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de
deelnemende gemeenten 10 weken de tijd hebben om hun zienswijze kenbaar te maken aan de
GR. Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht heeft de jaarrekening 2020, de
begrotingswijziging 2021, en de begroting 2022 op 13 april 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in
de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen.
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 6 van de programmabegroting 2022.
Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat het recreatieschap zich in 2020 onder andere heeft ingezet
voor het visieproces, natuurinclusieve recreatie en de opening van de natuurbegraafplaats
Geestmerloo. De coronapandemie heeft grote gevolgen voor het recreatieschap. Er zijn veel
meer recreanten en er is een intensiever gebruik van de gebieden, maar geplande evenementen
zijn afgelast. Zie hiervoor ook de samenvatting op pagina 4 van de jaarrekening 2020.
Uit de begrotingswijziging 2021 blijkt dat de wijziging per saldo tot een minder grote onttrekking
uit de bestemmingsreserve exploitatie leidt. Het gaat om een verbetering van € 28.963. Zie voor
een uitgebreide toelichting pagina 4 en 5 van de begrotingswijziging.
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In de programmabegroting zijn de voornemens voor 2022 opgenomen. De lijn die is uitgezet in
de kadernota wordt voortgezet in de begroting. Het verder (door)ontwikkelen van
Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper op basis van de vastgestelde visie
Geestmerambacht 2030 vormt het uitgangspunt. Het in 2021 op te stellen uitvoeringsprogramma
is hiervoor de leidraad. De consequenties van het uitvoeringsprogramma worden onderdeel van
de begrotingscyclus en zullen u, voor zover op dat moment voldoende uitgewerkt, bij de
begrotingswijziging 2022 en de kadernota 2023 nader worden toegelicht. Zie voor een meer
uitgebreide beschrijving pagina 6 en 7 van de programmabegroting 2022.
Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en
begroting 2022 van Recreatieschap Geestmerambacht kenbaar te maken.
Argumenten
1.1 Met deze zienswijze geeft de gemeente definitief duidelijkheid aan het recreatieschap
Bij de begrotingswijziging 2020 (behandeld in de raad van november 2020) is door de gemeente
Heerhugowaard de volgende zienswijze ingediend: ‘Indien het niet mogelijk is om via de
gemeenten een beroep te doen op de landelijke financiële coronaregelingen dan wordt het tekort
van €109.421 uit de reserves van het Recreatieschap gehaald’. Het recreatieschap heeft eind
2020 de extra coronakosten naar rato van de participantenbijdragen verdeeld en in rekening
gebracht middels een factuur. Voor de gemeente Heerhugowaard gaat het om een bedrag van €
32.936,-. De gemeente betrekt dit bij de te derven inkomsten vanwege corona, waarvoor de
gemeente van rijkswege gecompenseerd wordt. Tot nu toe is die factuur niet betaald, omdat er
(nog) geen mogelijkheid tot declareren was. Inmiddels blijkt dat er geen methode is om extra
kosten door corona te declareren. De gemeenten hebben lumpsum (vooraf één bedrag om
daarmee kosten te betalen) voor verschillende taakvelden geld gekregen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om inkomstenderving gemeenten, de extra kosten voor toezicht & handhaving en
meerkosten in afvalinzameling. Hier kunnen de extra kosten onder geschaard worden.
2.1 De begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap Geestmerambacht geeft geen aanleiding
om een zienswijze in te dienen.
De begrotingswijziging 2021 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen
aanleiding tot vragen of opmerkingen.
3.1 De begroting 2022 van Recreatieschap Geestmerambacht geeft geen aanleiding om een
zienswijze in te dienen.
De begroting 2022 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen
aanleiding tot vragen of opmerkingen.
4.1 Het college wordt gevraagd ervoor zorgen dat deze zienswijze bij het DB terecht komt.
Het DB kan hierop een reactie voorbereiden die in het AB van 30 juni 2021 besproken zal
worden.
Kanttekeningen
1.1 Het is nog niet inzichtelijk of de financiële compensatie van het Rijk alle kosten van de
gemeente dekt
In de jaarrekening van de gemeente Heerhugowaard worden alle extra kosten die gemaakt zijn
door de coronamaatregelen inzichtelijk gemaakt. Mogelijk blijkt dat er meer kosten gemaakt zijn
dan vooraf vergoed. Door ook de extra kosten van het Recreatieschap mee te nemen, ontstaat er
wel een compleet inzicht.
Financiële gevolgen
Het bedrag van € 32.936,- wordt gedekt uit de financiële compensatie coronamaatregelen van
het Rijk.
De jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 hebben geen directe
financiële gevolgen voor de gemeente, aangezien deze binnen de in de begroting van de
gemeente opgenomen bedragen vallen. De financiële bijdrage voor Dijk en Waard is in 2022 iets
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lager dan voorzien was in de kadernota. Dat komt omdat in de kadernota nog gerekend werd met
een hogere voorlopige indexatie.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee, de begroting van de GR Recreatieschap Geestmerambacht blijft binnen de budgettaire
kaders van de gemeentelijke begroting.
Communicatie
Uitvoering
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap
Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en
legt deze voor aan het algemeen bestuur voor haar vergadering op 30 juni 2021. In deze
vergadering worden de begroting en jaarstukken definitief vastgesteld.
Monitoring/evaluatie
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft de volgende zienswijze ingediend op de kadernota
2022:
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.
Het algemeen bestuur heeft in de aanbiedingsbrief alleen gereageerd op punt b van de
zienswijze op de kadernota 2022:
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.
Met betrekking tot punt a kan het volgende gemeld worden:
Met deze zienswijze die de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard bij alle GR’en, behalve de
VVI, hebben ingediend is een zaadje geplant voor het gesprek in Noord-Holland Noord over de
financiën van de GR’en. De portefeuillehouders financiën zijn in gesprek met elkaar tot de
conclusie gekomen dat dit gesprek hand in hand gevoerd moet worden met discussie over taken
van de GR’en. Als we als gemeenten willen dat een bepaalde taak uitgevoerd wordt, moeten we
daar ook voor betalen. De portefeuillehouders gaan verder het gesprek met elkaar aan hoe deze
discussie verder te organiseren, zodat deze niet alleen in besturen van GR’en wordt gevoerd,
maar ook als gemeenten onderling, met maatwerk voor de verschillende GR’en.
Tegelijkertijd behoeft het continue aandacht of de bijdragen van de gemeenten doelmatig
besteed worden en kijken we naar mogelijkheden om daar nog beter op toe te zien. Er wordt
gekeken welke rol de regietafel daarin kan vervullen.
Bijlagenr.
Bij21-0305
Bij21-0306
Bij21-0307

Titel/Onderwerp
0 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 GR Geestmerambacht
1 - Jaarrekening 2020 GR Geestmerambacht
2 - Infographic Jaarrekening 2020 GR Geestmerambacht
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Bij21-0308
Bij21-0309

3 - Begrotingswijziging 2021 GR Geestmerambacht
4 - Programmabegroting 2022 GR Geestmerambacht

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021
RB2021052 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap
Geestmerambacht 2021 :
Bespreekstuk

Nr.:

RB2021052

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor
Tegen

Allen
---

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021;
gelet op:

De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35 en de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).
besluit
1. De volgende zienswijze af te geven over de jaarrekening 2020 van Recreatieschap
Geestmerambacht: De gemeente Heerhugowaard dekt haar aandeel à € 32.936 voor de extra
kosten die het Recreatieschap Geestmerambacht in 2020 heeft gemaakt door corona.
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap
Geestmerambacht.
3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022 van Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht.
Heerhugowaard, 1 juni 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

