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Jaarrekening 2009, begrotingswijziging 2010 en begroting 2011 
Landschap Waterland.

Geachte heer, mevrouw,

Van het dagelijks bestuur van het Landschap Waterland zijn de volgende stukken ontvangen:
- Jaarrekening 2009 van het Landschap Waterland, en van de jachthaven en het 

recreatiegebied Hemmeland.
- Begrotingswijziging 2010 van het Landschap Waterland.
- Begroting 2011 van het Landschap Waterland.
De jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland zijn eind 2009 overgedragen aan de 
gemeente Waterland. Daarom krijgen we hiervan geen stukken over 2010 en 2011. Beemster 
had overigens geen bestuurlijke en financiële bemoeienis hiermee, dus deze stukken waren 
eigenlijk ballast.

Over de stukken merken wij het volgende op.

2009
Het voordelige exploitatiesaldo is € 31.752. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve, op grond van een besluit van het algemeen bestuur.
Het aandeel van Beemster in de bijdrage van de participanten is 2,2%. Als het voordelige saldo 
verdeeld zou zijn over de participanten, zou Beemster bijna € 700 gekregen hebben. Het missen 
van deze terugbetaling is dus niet onoverkomelijk.
In bijlage V, de Nota weerstandsvermogen is o.a. het volgende aangegeven.
Het gewenste weerstandsniveau is berekend op € 94.000. Voorgesteld wordt om de minimale 
omvang van de algemene reserve te stellen op € 100.000 (waarschijnlijk het gewenste 
weerstandsvermogen, naar boven afgerond). Hier is niets mis mee.
De aanwezige weerstandscapaciteit (de algemene reserve) ligt nogal wat hoger, nl. op € 
312.876. Dit is inclusief de toevoeging van het voordelige exploitatiesaldo 2009.
Wij vragen ons af wat er met het verschil tussen de aanwezige en gewenste 
weerstandscapaciteit moet gebeuren. In procenten is de afwijking groot, en in euro’s lijkt de 
afwijking groot, maar op het totale budget van de gemeente Beemster stelt het maar weinig 
voor. Dan praten we maar niet over het totale budget van de grootste participant, de Provincie.
Wij willen de maximale hoogte van de algemene reserve nog wel eens aan de orde stellen bij 
het algemeen bestuur. Want zoals al is aangegeven in onze brief over de jaarstukken van de 
Veiligheidsregio, het is niet noodzakelijk om eindeloos bedragen te reserveren.



2010
De redenen voor de wijziging zijn de volgende.
- Vanaf 2009 verrekent Recreatie Noord-Holland (voorheen de afdeling Groenbeheer van 

de Provincie) de kosten naar de recreatieschappen op basis van werkelijk gemaakte uren 
en niet meer op basis van een vaste verdeelsleutel. Hiermee was in de oorspronkelijk
begroting geen rekening gehouden, in de begrotingswijziging wel.

- Door de verkoop van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland heeft Landschap 
Waterland ook een opbrengst. Voorgesteld wordt om deze opbrengst te reserveren voor 
toekomstige investeringen.
Hiertegen is geen bezwaar. Want als we de opbrengst gaan verdelen over de 
participanten, moet het Landschap weer zijn hand ophouden bij de participanten wanneer 
er investeringen noodzakelijk zijn. En dan staan de participanten niet gelijk te juichen.

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de participanten.

2011
Uitgangspunt van de begroting is dat de participantenbijdrage minimaal stijgt. Dat is inderdaad 
gerealiseerd; de totale bijdrage stijgt van € 702.752 in 2010 naar € 709.568 in 2011, met 
0,97%. De bijdrage van Beemster is € 15.610, 2,2% van het totaal. Dit is niet het hele bedrag 
dat ten laste van de begroting van Beemster komt. De bijdrage is namelijk inclusief 
compensabele BTW. Deze BTW krijgen we weer terug.
Volgens de meerjarenraming 2011 – 2013 bij de begroting 2010 van Beemster moet Beemster 
in 2011 netto € 12.253 bijdragen. Het bruto bedrag was € 15.810; dat is in de begroting 2011 
dus € 200 lager.
Wij gaan ervan uit, dat de raming 2011 volgens de meerjarenraming 2011 – 2013 voldoende is. 
We kunnen de raming in de begroting 2011 handhaven.

De stukken geven ons verder geen aanleiding tot opmerkingen.
In de brief van Landschap Waterland is aangegeven dat het algemeen bestuur de stukken op 1 
juli a.s. gaat vaststellen.
Na behandeling in de raadscommissie van 1 juni a.s. zullen wij reageren naar aanleiding van de 
stukken. Dan gaan wij zeker aandacht vragen voor de maximale hoogte van de algemene 
reserve.

Wij gaan ervan uit, dat u hiermee voldoende bent ingelicht.
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