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Geacht college, 

Bijgevoegd treft u de ontwerpprogrammabegroting 2017 van het ISW aan. Hierin is ook opgenomen 
de meerjarenbegroting 2017-2020. 

Naast de informatie die reeds in de programmabegroting is opgenomen, melden wij u het volgende. 

l a . Gemeentelijke bijdragen aan ISW-beleid en aan het Waterlands Archief 
De gemeentelijke bijdragen aan ISW-beleid en aan het Waterlands Archief bedragen: 
» ISW-beleid C 180.857,¬
» Waterlands Archief C 1.125.686,-

l b . Gemeentelijke bijdragen aan verbonden partijen 
Laag Holland 
Alle ISW-gemeenten onderstrepen het belang van "toerisme, recreatie en landschap" voor de regio. 
In diverse portefeuilehoudersoverleggen is dit bij herhaling naar voren gebracht en tijdens het MRA-
congres op 18 februari j . l . is dit breed uitgemeten. Hierin past het handhaven van een bijdrage aan 
Laag Holland. Evenals in voorgaande jaren is voor 2017 een bijdrage geraamd van C 60.000,-

In de gebiedscommissie Laag Holland is besloten de partnerbijdragen de komende jaren te 
bestemmen voor: 
» Promotie Laag Holland; 
« Boerderijeducatie; 
» Innovatieprogramma Veen. 

MRA 
De bijdragen aan de Stadsregio Amsterdam (SRA) lopen via het ISW. 
Met ingang van 1-1-2017 wordt de SRA opgeheven en gaan de taken op het terrein van Verkeer 8t 
Vervoer over naar de Vervoerregio. De Vervoerregio mag zich uitsluitend bezig houden met Verkeer 
8t Vervoer. 
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De taken van de SRA op het terrein van RO, Wonen en EZ gaan naar verwachting over naar het 
samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wij hebben de bijdragen van de 
Waterlandse gemeenten aan de MRA opgenomen in de ontwerp-programmabegroting 2017. Los van 
de vraag of de bijdragen van de Waterlandse gemeenten aan de MRA wel/niet via het ISW blijven 
lopen, worden de gemeenten uitdrukkelijk gevraagd om de C 2,23/inwoner die zij tot en met 2016 
aan de SRA betalen, voorlopig voor 2017 en volgende jaren te reserveren t.b.v. de bijdragen aan de 
MRA. 

2. Verdere procedure 
» Wij verzoeken u de ontwerpbegroting ook voor te leggen aan de raad van uw gemeente. Alvorens 

het algemeen bestuur van het ISW de begroting vaststelt, worden de raden van de deelnemende 
gemeenten namelijk in staat gesteld om -binnen zes weken na ontvangst van deze brief- hun 
zienswijze inzake de begroting aan het algemeen bestuur van het ISW kenbaar maken. 

» In de vergadering van het algemeen bestuur van het ISW d.d. 22 juni 2016 komt de 
programmabegroting 2017 ter vaststelling aan de orde. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur vanj ie t Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Waterland, 


