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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 beheersbureau 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 in de gemeenschappelijke regeling 
van Recreatieschap Twiske-Waterland  
 
 
 
Velsen-Zuid : 19 april 2018 
Ons kenmerk : U2018 BS kk 
Onderwerp : Financiële jaarstukken  
Bijlage(n) : 8  
Behandeld door : Henk Wijkhuisen telefoon 023 – 520 28 57 / 06 209 624 22 

 
 
Geachte leden van het college en de raden/Staten, 
 
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland, de 
jaarrekeningen 2017 Twiske en Waterland, de begrotingswijzigingen 2018 Twiske en Waterland en de 
programma begrotingen 2019 Twiske en Waterland met het verzoek om binnen 2 maanden na dagtekening 
van deze brief uw reactie aan ons kenbaar te maken.  
 
Een samenvatting van de resultaten van de jaarrekeningen 2017 en het gevoerde beleid vindt u in de ter 
informatie bijgevoegde jaarverslagen 2017. 
 

 Het vaststellen van de financiële jaarstukken is een wettelijke verplichting. Het dagelijks bestuur 
heeft de jaarrekeningen 2017, de begrotingswijzigingen 2018 en de programma begrotingen 2019 in 
haar vergadering van 5 april 2018 voorlopig vastgesteld;  

 De deelnemers kunnen een zienswijze indienen over deze jaarstukken bij het recreatieschap. 
Zienswijzen die voor 8 juni zijn ontvangen worden meegenomen in het advies aan het algemeen 
bestuur. 

 14 juni worden de jaarstukken, met eventuele wijzigingen doorgevoerd, opgestuurd aan het 
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 28 juni 2018 besluiten over de 
definitieve vaststelling van de jaarstukken.  
 

Indexering 
Het algemeen bestuur heeft op 7 december 2017 bij het vaststellen van de financiële uitgangspunten voor 
2018-2019 besloten de programma begrotingen 2019 te indexeren. In de bijgaande programma begrotingen 
2019 is deze indexering reeds doorgevoerd.  
 
Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met 
mevrouw K. Schotvanger (telefoon 023 – 520 28 30).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland, 
 

 
 
Henk Wijkhuisen 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 


