
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen 

jaar gevoerde beleid en financieel beheer. Op 8 april heeft het dagelijks 

bestuur de jaarstukken in concept vastgesteld. De jaarrekening 2020, 

de begrotingswijzing 2021 en de programmabegroting 2022 zijn voor 

zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden en aan Provinciale Staten. 

De gemeenten hebben in de reacties die wij hebben ontvangen in het 

algemeen positief gereageerd op de inhoud en kwaliteit van de stukken. 

Aandacht wordt gevraagd voor de nauwkeurigheid van projectplanningen 

en de aanstaande de fusie tussen Beemster en Purmerend. De gemeente 

Zaanstad deelt in haar reactie mee dat de raad een zienswijze wil uitbrengen 

over de instelling van een bestuursbureau. De gemeente Wormerland vraagt 

onder meer aandacht voor de omvang van de reserves. Daarop aansluitend 

heeft het bestuur besloten dit najaar te komen tot nadere invulling van het 

meerjarenuitvoeringsprogramma behorende bij het ambitiedocument. Het 

algemeen bestuur stelde de financiële stukken definitief vast op 8 juli 2021. 

Bestuursmededeling
Voor raden en Staten na AB - juli 2021

Activiteiten in 
Het Twiske
Door corona waren evenementen en 

bijeenkomsten eerder niet mogelijk. 

Inmiddels werden de maatregelen 

versoepeld en werd een aanvraag bij de 

gemeente ingediend voor het houden 

van het evenement ‘Zomerkabinet’ in 

september 2021. Onzeker is of en in 

welke vorm dit evenement doorgang 

kan vinden, gelet op de ervaringen met 

de kortstondige versoepelingen en de 

daaropvolgende aanscherpingen van de 

maatregelen op 9 juli jl. Daarnaast wordt 

er een scala aan kleinere bijeenkomsten 

en activiteiten verwacht. Te denken 

valt aan sportdagen, familiefeestjes, 

toernooien en wedstrijden.

Vaststelling financiële 
jaarstukken

   
 
   

Aantal bezoeken 2020 en 
drukte zomermaanden
Buitenrecreatie bleek en blijkt een favoriete 

vrijetijdsbesteding. De recreatieschappen zijn in 2020 

bovengemiddeld bezocht. Recreatieschap Twiske-

Waterland zag het aantal bezoeken in Het Twiske met 

30% stijgen ten opzichte van 2019. Omdat veel vormen 

van vrijetijdsbesteding door de coronacrisis vrijwel het 

hele jaar niet mogelijk waren, was buitenrecreatie in 2020 

erg populair. Dit was te merken aan het aantal bezoekers 

in de duinen, op de stranden en in de recreatie- en 

natuurgebieden. De trend zette zich voort in de eerste 

helft van 2021.

klik hier voor achtergrondinformatie

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=c9905a8f-2ae7-4dd1-accd-cea1bdf15b17&FoundIDs=&year=2021

