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Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Beemster, 
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in 
Oostzaan. 
 
Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-, wandel- en 
vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske. 
 

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Twiske Waterland 
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Geachte leden van de raad/Provinciale Staten, 
 
Hierbij sturen wij u de Kadernota 2022 van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland. 
Hierin zijn de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2022 benoemd. 

• Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 3 december ingestemd met de Kadernota en 
daarmee voldaan aan de wettelijke verplichting. 

• De Kadernota 2022 vormt de basis voor de programmabegroting 2022. 
 
Optionele zienswijze 
Desgewenst kunt u uw zienswijze aan ons doorgeven, bij voorkeur voor 1 maart 2021. Dit is niet wettelijk 
verplicht in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het dagelijks bestuur zal op basis van de 
ontvangen reacties besluiten over hoe deze zullen worden verwerkt in de conceptbegroting 2022. Begin april 
2021 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens voor reactie aan u toegestuurd. Het 
algemeen bestuur besluit op 8 juli 2021 over eventueel ontvangen reacties en stelt daarna de begroting 
definitief vast. 
 
Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en participantenbijdragen jaarlijks 
geïndexeerd. Het recreatieschap Twiske-Waterland hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens 
het CBS (CPI nov. 2020). 
 
De index in de Kadernota 2021 (2,6%) zoals behandeld in het algemeen bestuur van 3 december 2020, gaat 
uit van de toen bekende informatie. De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 
2022 vermeld. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland, 
 
 
 
 
 
 
 
Kees Rood 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 


