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Reactie op zienswijze financiële jaarslukken Twiske-Waterland
ovezichl zienswijzen
Jasper Beekhoven (06-53 630 1 18 )

Geachte leden van de gemeenteraad,

onlangs heeft u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Twiske waterland behandeld
in uw gemeenteraad. u l]eeft ervoor gekozen om leen zienswijie in te d¡enen. Een ovezicht van de reacties
en zienswijzen van alle deelnemende partijen vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

P

p Twiske-Waterland,

nd NV

Recrealieschap Twiske-waterland. ¡s ee! samenwertingsverband van de provinoe Noord-Holtand en de gemeenten Amsterdam, Beemsler.Edam'volendam Landsmeer. oostz¿en. Purmerend, watãrland. wormerland en zaanstad. Het beheerDureau is gevestigd aan de Noordertea¡k I inOostzaan

Recreatle Noord-Holland NV legt ln opdrachl van hel bestuur van Recreat¡eschep Twiske-waterland recrealteve voor¿ieningen aan zoals f¡ets-. wandel- envearroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengeb¡ed Purm€rtand en recreatiegebieà ¡et rw¡ste



Bljlåge

Rescties op irrrutukken Tw¡aka-Wåt€rh nd

Amsterdam

ÈÁõ-r re n et n E ¡r I È sc ¡rÃÞR WIJZIGING
STUKKEN

ZIENSWIJZE

aan het schapsbesluur hel
volgende meegeven

\ fù slemmen in met de begroling 2020 onder vooMaarde dat
er snel g€slårl wordl mel de fnancièle transit¡e met als
resultaat dal ln de b€gmting 2021:
L æn g@nsol¡deerde b€groling is van Twiske en Walerland.
2. een âansluiting zit tussen ds b€grot¡ng ên de
beheerplannen
3. zicùt is op de ôtand yan de resrvas in relatie tot hel 0rool
onderhdd, verpl¡chlingon op lange lermiþ.
4. De nog op le stollen ambit¡e ¡s verlåeld naar ænøets
doolen, trken €n prestal¡€s waarop gestuurd kan worden
5. BBV proof ¡s.

W wag'en e€n meer r€alistischs planning te maken \.an de
pror€cten. Oo algelopen þren i6 er een pos¡l¡ewr resultaat
gemosl h ds þarrekèning omdal proþ<ien niet op tüd
w€rden g€r9alisê€rd on zljn doorgesctìoven nâår het rclgende
lær.

Tol slot wagen w¡, aan het 6chap om bij hol b¡nnenhalen van
¡nkomslen de natuufwâarden vân de geb¡eden voorop le lâten
3lá€n.

Zaanstad

Wderland

D6 þarêkÐlng 2018 ven het recrsåtþsc¡ep sluit voor b€be
deeþeb¿edsn, ln casu rsseatlegeblêd Twiske en lândscùap
Waledand, lez¡men mel G6n n€gatbt 8âldo van€ 61.00O,-.
Dil negalþys rôsullaât komt ten laste yan do
rêsemringrþor¿¡ening van het rÐcæal¡€sdtap.

De bGgrothgsw¡jnghg 2019 leidt naar veftvachting tot H
nsgetþl re6ulüaat vån € l26.tn0,-. U geeft aan, dat d¡t voorat
koml d,oor inhuur van extra p€rsons€l en het uitweren yån
ms€r gmt mderhoud. ln do ær6pronkeñike begrothg was
uilgegaan van sen pos¡lþl resrltaat van € 1æ.0OO,-. Wú
oaân ervan u¡t, dat de ovaßdtriklino èonmâli¡ ¡E en dal u

De sfuxlan àþ b€handeld ln de raad ven de gsmêêote
Waterland op 23 mei 2019. Op grond van de Wet
g€mo€næù¡ppelijke rsgslingon ên d6 g€msênsdtappelijke
regpling Twbke-Wsterþnd laten wij u welen dat de finandéle
jesrslukkon ons g6sn aanleH¡ng ggven lot het maken van oÈ
ol aanmerling€n.

Tsr kenni6geving aangenomen

Tar konniEg€Ying aangÊromen

nee

n*

U Et€mt ln mel d€ bêgroting 2020 onder vowaarde dâl
snel wordl ggstart mel de fnanciéle lrânsitie.
lk kan u mededeþn dat h¡emæ inmiddels ¡s gestart.
Aensluiting lussên b€grct¡ng en bêheårplânnen
(vooilesrde 1) is inmildels gemaãkl. Die kopp€ftng zâl
du¡deliker worden reergegeven in de begrot¡ng 202,l en
iaarplan.

RNH werkt bovendþn al aan de b€grot¡ngswi¡z(¡ing 2020
volgon8 hdeling van de BBV.

Daarbij wordt tewns inzlcùt gsgeven ln de stand vân de
re6€rvos in æ¡al¡s tol hel grool ondÊrñoud en
vorplicñthgen op långe lermiin (vooùsenÞ 2).

De betu¡nig¡ngsopgave dio ef nog ligl (voot-waarde 3) zal
ln do bègroting worden b€sproken. Over het hsr¿en van
ds opgave, spêcilþk vr dê Gsasperplâs, mæt het
bsstuur zic¡ nog uilsprekon. ln dit vsrband hoeft hel
besluur oP ¿l lul¡ RNH opdrecht gsgev€n een beheer- en
oxploilatietoets ü¡l to vo€ron op hot dan dal ult hst
partlcJpatieprocss ¡oor de Gaãsporplas is opgemaakt.

De vgrtal¡ng van (þ noo op le slellên amblüe naar
concrolo cþolon, tsken sn prêstrsties waarop gestuurd kan
rc¡dm (voorwâarde ¡l) maakt yanzoltsprÊktrd ook
onderdeel uil veñ dê b€grottng on þãrplan 2021. Tor
yoorùersldho op hel amulþdoqlment worden de
beotuurdara yân d€ deekrêmcnd€ g€meenlon
geconsultgerd. D€ b€oogds 'oogst' is o€n opsomming van
gammtelijke ambit¡€s oo ìrcfl6€n op de taakgêÈicden
van h6t rÊ€fêålisEcùap. Vooru¡tþp€nd op v¿slstell¡ng van
ds amblüe worlll h¡çmè€ sl in hot F¡arplan 2020 rekenhg
9€houdon.

Hat BBVüæí maten van de bo0roling (vooûraarúe 5) is
hþrùoyên al g€no€md. RNH Etreeñ srnsar om d€
b€gfothg 20æ d zodmþ h te richten.
Uilorard mo€l r[]t rsslÈtis{ñ ffió6n g.pland.
Vanzalspr"kmd woarll darr yool 8åndacùt aan b€steed.
Oftt.nkE (þ ÙlEcñatthg y¡n ris¡co's kån ecñter n¡et
wordon wrtomsn d.l cxlme l¡dorgn (we€r.
vÊrgunn¡ng6n, grond- en 8ub6¡d¡o\rorw€rving, procadures,
boElullvrmhg otc.) do u¡tvoering van prcjæten
b€lnvloodan .

Tot 6¡ot vÎ8agl u, om bi¡ hot blnnenhalen van inkomsten
d€ naluuruaard€n van do geblêdèn vwop le lalen staan.
Het recroStl€scàap ls zlch lerþgo bãryusl van werken ¡ì
gsbleden ñol soms kmßòerÊ nôtuur. B¡J hat uihDeren
van hsl dagaliks on grool on(þrhoud won t daorcm
nadrukkel¡.lk rÊtêning grhoudon mel nallur on ¡isndscùap.
En bii hal wofyü ì¿en (nþuwð) æhritèiten wúên
naluurwgûd€n voorop gssleld. Om hot slscl op de
nåtuur ¿¡{ùlbar le mâken worúl dan ook alt¡it 6€n
nâtuurlæls u¡tooværd.

lrw aanbod om mee te dffkon om (þ fnanc¡ðle
orÐsnlsatþ lE rÞrb3lffi wdt ülteraard zeer op prijs
g€slåld. RNH zookt de såmcnw€rthg ool nedruûeÍik
op. Er ls, ooder mêef oËr (þ iütcñling van de bogrotlng
naår BBV-modâ|. âl €an eentd loren met mðdff¡erkeß
van gsmêonlên on prwiìdo kernis en orvarhgs
uitgewl6seld.

nee
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Volendam

Beem6ler

Pufmerend

geefl leyqns de asobêr/€lhg môe aen het
in de begroting de volgonde keer d€ wearde yan d€ natuur

geÞruik le maken van d€ mogêl{khoij eèn rÞaclie in ló
dienen. Voorts heböon d€ ontwêOb€grol¡ngeiij¿gingon 2019
en de ontwerpprogremmab€grol¡ngon 2020 onze inslomming.
Er urordt \Þlop ingezel op hel b€halsn van kostenb€sparingen
on er ziþ door de låoge. werme ¿omer volig þar en door
hogere erfpacñtinkomslen. hogere baten bohaald in de be¡de
voormel€e Schappen. Vsftvacit woßll dat dat deze posit¡eve
l.end de komende Jðren:âl dootzellen.

Po6itief ls verder dot binnen hst rocrÊat¡escùap sprake is vãn
begfolhgsevenwidtt en del ef in de bogfotingen yen de b€¡de
sctlappen ¡n dê moer¡¡¡rsnb€grol¡ngan voldoende dekk¡ñg ig
opgeßomên ls om ds lasten voor grool ondarhûud yen de
voor¿¡ên¡ngen op to vangen. Dil laâtsle is naar oflze mening
yan b€lang omdat op dif mornent do voorb€rektingen gsande
¿¡þ om de bo€khoud¡ngan wn Lendscñap Waterlend en Het
Twísfe samen le voeg¿n. w¡i zien mel belangstell¡ng het
beslu¡tvþlñingstraie(l tegemoet.

Aandacùþunten
Wij vragen uw aandac¡t voor de volgende zaken/act¡es:

'1. Het zoeken van e,sn oplossing voor de problemalteh
rÞndom (het b€houden van zorgboerderü De Macen
(gêmeente Landsmeer);

2. Voríg jaar is afgesptoken det sr een plocesschema
wordt opg€steld voü de afhandeling van nþuwe
bouwinitiatieven d¡€ h slrii, zûD met het geldende
b€6temmkìgsplen. D€ volgordeli¡khsi, ven het
b€s¡uilvormingslËied bü de gemeðnte dan wel het

staân

nu

Ds raed

2018 oeon

raad heoft beslolen eon le geven.
bestuur om

Hierblj (þ¡en wij u mè€ dat de gemêenlóraad ysn de
gemeenle Edem-Volandam ken hstemmen met de
iaan€keningen 20 t I, bogmting6wi¡¿ging€n 201 0 ên
programmabeglotirgen 2020 van RecrBalþscùap Tw¡sl3-
Walerland. Als voorwgardê stelþn tyij dal onze
pattic¡pentenbiþrage, Þehoudens inde¡atie. niet ¿et stijgon na
con6olidatio þanehoningen van Hel Tvriske on Landschep
Wetorland.

Hþrbij delen wij u rnê€ dat de jaanekenirìgen 2018,
begrot¡ngswíjzirirBên 201 I €n progc¡mmabegrotingen
2020 \¡an h€t recrsati€schâp yoor de g€dì€enteraad geen
qsnleid¡ng hebben gege\¡en lot aan.en ofopmerkinoen.

van de recreali€sdtapp€n ¡n onze collegevergadering van 2t
me¡ il. en in de lntorim-Slatencommissie van 25 iunijt. delen
wi¡ u mede dat wij geen z¡ensw¡.¡?en indienen op de concept-
begrolhgswijzigingen 2019 en € concspt b€grot¡ngen ?O20.
WU consleteren ctat de ¡n onze zienswiizèn van 20t8
gevraagde yerö€tefingèn in de begroting 2020 niet ztn
doorgevoerd, msar teg€¡¡jkelr¡, z¡€n wij dat verbeleÞcties zi.in
ingezel voor de PAc{yclus om <te b€groüng 2021 aan alle
vereislen le laten voldoen.

De lnterim-Statencommiss¡€ heefl bovenstaande reactþ op de
t¡nanc¡ëþ slukken aÊngebodon aen de Provinc¡ale Ststen. ln
verþand met de d€adl¡ne voor hêt lndienen van e zienôwijzen
stemt de lnlerim-SlslencommiEsi€ in met deze voorgenomon
re6clie onder voorbghoud yen de dsfnit¡ove vaslstelling
hiorvan hì de Provinc¡alê Stetenvergadering van I jul¡ a.s.

ds gemeenlerad€n van de aan de gemè€nschappe[jke
rÊgel¡ng Recreatþschåp Thrisks-Weterf8nd deelnemende
geme€nten de mogeltikhoid om hün zionswijze ov€r de¿ê
doqrmenten nast vof€n le þrongen. Het coltoge atelt voor een
positþve zienswii¿e in le dlsnen, eangez¡en in de begrot¡ng
van de gemeente Purmemnd al rekening ¡s gehouden met de
b¡jdregen aan Recroåtieschap Twiske-Wat€rtand.

Naar aanle¡d¡ng van de van slukken

Oe begrolrng 2020 sb¡t naar vsrwechling met een posit¡ef
saldo van€ I ?7.000,-. ln onze begroting van 2020 zullen we
rekening houden met een part¡cípanlenbi¡drage van ¡n totåat€
212.47O,-.ln dil bedrag is ¡nbegrepen de indexatie met ?.03%
voor 2020.

Resumerend kunnen wij ¡nstemmen met de financ¡éle

een mn¡mum te

en

beperken
dit jâar prob€€ñ de

Ter kenni!gev¡nt aantenornen

ondar de aandecñt brÊngen ven de natuurwaardên in hel
geÒi€d en hoe hel boheer hþraan biiJrâagt, ook in de

Hel proc€s rondom de detinieve crntradvorming voor
De Marsen bopt al €nke¡e ¡aren en (þ geme€nte
Lendsmeer is nadrukkelük bêlrokken. Hst scàap zet
hi€r vol op in

2. Het recroatieschap wêrkt dit p,roces u¡l en we wiÍen dit
punt voor de naþarsronde yan het b€sluur te
agenderen

noe

neeHel recroeti€scl¡ap werhl aen gn

De parti:¡pantenb¡¡,Jregen oa consolidatie z¡¡n reeds
yaslgesteld in bülage lwe€ yao de gameenschappet¡¡k
regaling van 26 mãel 2018. De tiitrege van de
gomeenle Edam.Volendam vêrandert niet

nee

noe

neoW, dânken u voor hel in ons geslelds en
ons uiterslÉ besl om de genoemde verbeleracttes zo
spoed¡g mogeli¡k af le ronden zo<tal de PEC cy€lus op
orde is en de b€groting aân alle e¡æn zal voldoen. RNH
streeft emaar om de begrothgswij¿ging 2020 al conlorm
de vereislen van de BBV in te rictlten.

Nog geen ontvângen. Oe
behandeling door het college geeft geen aanleiding tot
reaclle

neG



l. Mat lndommlng krnnls nóman van de Js.rokonhgon 2018,
onlyrsrpbegrotlngryijzlglngôn 2019 an do onlwcrpb€grollngen
2020 y¡n racrsalirsañap Twlsko Watôdand voor de
bodrülsondsrdolon Lendlchrp mtcrl.¡d cn Hct Twl6ke; 2.
Kcnbeer màkrn dåt h dc bcgrotn!ôstutkcn gôrn a.nloldlng
wodl g6zlÊn om aen zlon¡w¡J¿g h le diðnon bü hot Algemeen
Boduur yan hat rÈcrsatiordtrD Twlske-Wrterlend.

Dogf€poî ¡s tr nog geen 6teft gsmâåkt met dil procos. wj
hopcn dal u blnnsnkorl hÞrme€ aanvangû m dåt hêl nþúwe
procô33dtem8 ln goed ov€fleg mst (þ q€moents Oosl2aan
wofdt opgostekl.

3, Wri mlsson h de vorantwooftring en
bolsltlsvooflìomens rmdrdrt vær hot luFede dool van de
Gomo€nlcñapp€l¡ik R6g€l¡ng Twish€-Watorland, 20816
voruroord ln ¡rtikel2, l¡d b van ('3 GR: tet lol3land bBogon
on b€wrran van e€n ovonÍrþht¡g naluurfjk mlieu'. Derñ8lva
zoudon wlj gr¡ag voorlsan ln do lsarstukkoo opgÊnomcn ¿þn
yralk bd6ld het Roqestþsc¡ap voêrt om (þ nâluurwasrüo van
hel Twlslo op ovonwidttilp wi¡¿s to b€holdan c.q. lo
ontYdlkclen.
Delrblj ls lÎan¡pårantlo ln do kostan yan (þ rôalissüe van de
lntl,¡ndhoudlng6doolen van bstong.

,1. wj pldtsn voor dutdrtükhrit in d€ þefstukksn met
belrskkhg lot hlton cn brlôn die hat focroeüesdtâp heolt
lnzakô grcle cwnamanton.

W,lwrzo€kon u dè gomoonto Oostz¡an bl ds voo¡bor€lding
en 8ftrndglhg van deze acl¡os vroogtlþig ta b€trottcn gcloi
op ds poill¡sko gevþollgheld ven da genocrndè ondórußrpon.

Nog gaoû delinttieve zlsnsw¡rzo onlvengan. Het voorstel
voor de gomeônteraad gecn goen a¡nlelding lot ftactle.

3. Hol recraatiôSaùap ondertônl dal de betakon¡s sn
b¡rdrege van het bôhoer voor rþ naluurwâardsn bots
moot wordon verantwoord sn trcfkt a¡n het bsler
ondor d€ aandac¡t bfengen d¡arvan, ook ln de
fmandÕlo vorðntwoording.

¡l- Hst frøsat¡esdìåp wefk momonlosl aan hol
aans¡uilen van do b3grollng op do BBV rsgêtgðvln0.
Wô gssn ook uw ount ovor d€ yersnlwoordlng ovar do
orrnomenlgn mesnom6ñ ln c's nlsuwa
bogmüng$ystsmatLk.

Vemeísprukend bôt¡ôkl iot roøsatle¡€ñap då gemaents
bil haar adMlelten we¡r van lospaaslng.

ngo


