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VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1188214 
Bijlage(n) 2 
Onderwerp jaarrekeningen 2014, begrotingswijzigingen 2015, 

programmabegrotingen 2016 Recreatieschap Twiske-
Waterland 

 
Middenbeemster, 7 april 2015 

 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
De gemeente Beemster maakte deel uit van Recreatieschap Landschap Waterland. 1 
De doelstelling van het Recreatieschap is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling 
van de openluchtrecreatie en watersport, het tot stand brengen en bewaren van een 
evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van het landschap. 
 
Aan de raad zijn overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling, de jaarrekeningen 2014, 
de begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegrotingen 2016 aangeboden, met het 
verzoek een zienswijze te geven op deze documenten.  
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal naar verwachting op 18 juni 2015 een 
besluit nemen over de zienswijzen en de ontwerpbesluiten. 
 
Oplossingsrichting 
De voorgelegde stukken geven geen aanleiding tot aan en/of opmerkingen. U wordt 
voorgesteld een positieve zienswijze in te brengen. 
 
Hierop een korte toelichting: 
 
Jaarrekening 2014 Het Twiske 
Het programma is voor het grootste deel conform de begroting uitgevoerd. In december 2014 
werd de potstal De Marsen opgeleverd, welke is voorgefinancierd door het recreatieschap. 
De stal wordt voor 50% gesubsidieerd uit de Europese POP2-regeling. Het programma van 
groot onderhoud en vervangingen is grotendeels volgens schema uitgevoerd. Door de 
urgentie van het realiseren van een nieuwe stuw (betaald door het waterschap)  en een 
nieuwe brug (nr.17) zijn enkele andere geplande werkzaamheden doorgeschoven naar 
2015. Opvallend waren in 2014 de vele vernielingen met als triest hoogtepunt het afbranden 
van de voormalige Blauwe Poort. 
 

                                                
1 In 2013 is het Twiske (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) samengegaan met Landschap Waterland 
tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden. 
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Jaarrekening 2014 Landschap Waterland 
Ook het programma voor Waterland is grotendeels conform begroting uitgevoerd. Het jaar 
2014 heeft vooral in het teken gestaan van het meekoppelen van recreatievoorzieningen op 
de Markermeerdijk, de start van het wandelroutenetwerk en de realisatie van het elektrisch 
varen. Vooral bij dit laatste project diende zich een aantal onvoorziene problemen aan, die tot 
extra kosten hebben geleid. Daarnaast heeft de gemeente Purmerend een beroep gedaan op 
haar deel van de Hemmelandgelden, waardoor deze bestemmingsreserve met € 259.000 is 
teruggebracht. 
 
Begrotingswijzigingen 2015 en Programmabegrotingen 2016 
De begrotingswijzigingen 2015 en de programmabegrotingen 2016 voor Twiske en 
Waterland omvatten de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van 
personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Met het 
vaststellen van de begrotingswijzigingen kan worden ingestemd met de offertes en opdracht 
worden verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is 
onverkort van toepassing. Zowel in 2015 als in 2016 zijn de kosten voor de inzet van RNH 
geraamd op: 
Twiske:  € 1.027.310 
Waterland: €    362.460 
 
Deze bedragen zijn inclusief btw. Extra inspanningen kunnen conform de raamovereenkomst 
als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De 
werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich 
in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige 
afwijkingen in beeld en licht ze toe. 
 
De accountant geeft in zijn verslag van bevindingen een aantal adviezen, waarvan het 
wenselijk is dat deze in 2015 worden opgepakt. Zo worden gemeenten en andere overheden 
met ingang van 2016 geconfronteerd met een vennootschapsbelastingplicht aangaande 
economische activiteiten. Dit kan een kostenpost gaan vormen voor het Recreatieschap.  
De accountant adviseert in zijn verslag van bevindingen om na te laten gaan of en in 
hoeverre sprake is van vennootschapsbelastingplicht bij het recreatieschap. Een ander 
advies betreft de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan gewijzigde wet en 
regelgeving. Indien nodig is tot 1 januari 2016 de tijd om de bestaande regeling aan te 
passen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. De accountant adviseert om 
na te laten gaan of de nieuwe samenwerkingsvorm die daarmee mogelijk is geworden, de 
bedrijfsvoeringorganisatie, ook passend is voor het recreatieschap.  
 
Meetbare doelstelling 
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap zal naar verwachting op 18 juni 2015 een 
besluit nemen over de zienswijzen en de ontwerpbesluiten. 
 
Financiële consequenties 
De voorgestelde bijdragen aan het Recreatieschap (onderdeel Landschap Waterland) 
passen binnen de begroting. 
 
Overige consequenties 
Geen. 
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Monitoring evaluatie 
-  
 
Voorgesteld besluit 
Een positieve zienswijze inbrengen en het college op te dragen dit aan het bestuur van 
Recreatieschap schriftelijk mede te delen. 
 
Communicatie/Participatie 
- 
 
  


