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Definitieve visie Recreatieschap Geestmerambacht 2030

Aan het College,

Inleiding
Op de kadernota 2022 van het Geestmerambacht is door onze gemeenteraad
dezelfde zienswijze ingediend over betaald parkeren en entreevergoeding, als bij
de visie recreatiegebieden Geestmerambacht in Oktober 2020.
Dit maal hebben ook de gemeente Alkmaar en de gemeente Langedijk zienswijze
ingediend die vergelijkbaar zijn aan die van onze gemeente.
De zienswijze zijn echter niet meegenomen in de definitieve visie welke nu voor
ligt. De stukken hebben elkaar gekruist. De verwachting is wel dat het bestuur van
het Geestmerambacht de zienswijze meeneemt en betaald parkeren en
entreevergoeding zal heroverwegen, maar dit is een verwachting.
Het is erg lastig dat dit gebeurd, en het is niet de eerste keer. Het lijkt ook niet iets
wat onoverkomelijk is.
Vragen;
1. Kan de wethouder bij het bestuur van het Geestmerambacht navragen:
- waarom de stukken elkaar weer hebben gekruist?
- hoe zij dit in de toekomst willen voorkomen?
2. In hoeverre neemt het bestuur van het Geestmerambacht de zienswijzen van
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk over?
3. Kan de wethouder ons hierover actief informeren?
Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
Met vriendelijke groet, Hilke Verhagen
Raadslid DOP
Antwoord van het College

Kan de wethouder bij het bestuur van het Geestmerambacht navragen:
- waarom de stukken elkaar weer hebben gekruist?
Het schapsbestuur is na het ontvangen van de zienswijzen op de visie aan de
slag gegaan met de verwerking ervan om het vervolgens definitief vast te stellen.
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Om de vaart erin te houden zijn de stukken snel daarna naar de gemeenteraden
verstuurd voor goedkeuring.
De kadernota 2022 is een financieel stuk waarvan de behandeling voor
zienswijzen binnen een bepaalde periode plaats moet vinden. De gemeenteraden
hebben de mogelijkheid gebruikt om (nogmaals) een zienswijze in te dienen op
de visie. Deze reacties hebben de behandeling van de schapsvisie gekruist, wat
tot enige verwarring zou kunnen leiden over de behandeling van de zienswijzen
op de visie, in relatie tot die van de kadernota 2022. Daarom is ter verduidelijking
een brief nagezonden.
- hoe zij dit in de toekomst willen voorkomen?
Er speelt op dit moment veel in het Geestmerambacht. We proberen zoveel
mogelijk dat stukken elkaar niet kruisen. Dat is in dit geval onverhoopt toch
gebeurd, maar de snelheid is daardoor wel in het proces gehouden.
2. In hoeverre neemt het bestuur van het Geestmerambacht de zienswijzen van
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk over?
Het schapsbestuur zal de reacties op de kadernota 2022 binnenkort bespreken.
Het Dagelijks Bestuur zal het Algemeen Bestuur voorstellen om uw opmerkingen
te betrekken bij het toegevoegde project uit de visie. Dit betreft: kansen en
mogelijkheden voor extra inkomsten (bovenop wat in de vastgestelde visie is
beschreven) onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid, om het
exploitatietekort niet verder op te laten lopen dan € 480.000 en indien mogelijk
verder te verlagen (uit de nagezonden brief met het onderwerp ‘Zienswijzen visie
recreatieschap 2030’).
3. Kan de wethouder ons hierover actief informeren?
Het schapsbestuur zal de reacties op de kadernota 2022 binnenkort bespreken.
Bij het toesturen van de jaarstukken aan de raden wordt deze reactie toegevoegd
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