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Datum voorstel 18 juni 2019

Commissie 9 juli 2019

Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

Portefeuillehouder: Van Beek

Gemeenteraad: 9 juli 2019

Samenvatting:
De gemeente Beemster heeft de jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019 en de
programmabegrotingen2O2O van Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden van de aan

de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland deelnemende gemeenten

de mogelijkheid om hun zienswijze over deze documenten naar voren te brengen.
De gemeente Beemster dient een positieve zienswijze in. ln de begroting van de gemeente

Beemster is al rekening gehouden met de bijdragen aan het recreatieschap.

Ondenrerp:
Zienswijze jaarrekeningen 2018, begrotingswijzingen 2019 en de programmabegrotingen 2020

van Recreatieschap Twiske-Waterland.
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Middenbeemster, 18 juni 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

De gemeente Beemster neemt deel in de Recreatieschap Twiske-Waterland. De doelstelling
van het Recreatieschap is het zorgdragen voor samenhangend beheer en onderhoud van het
landschap, het ontwikkelen van een evenwichtige openluchtrecreatie, het ontwikkelen en
behouden van maatschappelijk draagvlak, en het bewaren van een evenwichtig natuurlijk
milieu.

De gemeente Beemster heeft, conform de gemeenschappelijke regeling, de ontwerp-
jaarrekeningen 2018, de begrotingswijzigingen2Ql9 en de programmabegrotingen202Qvan
het Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen, met het verzoek een
zienswijze te geven op deze documenten.

De definitieve besluitvorming op de stukken en behandeling van de zienswijzen door het
Algemeen Bestuur van het recreatieschap is geagendeerd op 20 juni 2019. ln verband
hiermee heeft het college het Algemeen Bestuur medegedeeld dat de gemeente Beemster
een positieve zienswijze op de stukken geeft, met het voorbehoud van goedkeuring door de
raad.

Oplossi ngsrichti ngen :

Beoordeling van de stukken

Jaarrekeninoen 2018
. Twiske. De financiële resultaten van het Twiske waren in 2018 goed. De venruachting is

dat het schap de komende tijd zijn taken kan blijven vervullen.
. Landschap Waterland. De financiële resultaten waren goed en uit de jaarrekening blijkt

dat het schap over voldoende budget beschikt om ook op de lange termijn het beheer en
onderhoud uit te kunnen voeren.

Beorotinqswiiziqinqen 201 9
De begrotingswijzigingen 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 wordt
ingestemd met de offertes en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH.
De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.
ln 2019 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:
. Twiske € 998.287
. Landschap Waterland € 340.390
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De werkelijke kosten kunnen afrruijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die
zich in de loop van het jaar voordoen. ln de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste
voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe.

Beqrotinqen 2020
De begrotingen bevatten eveneens de offerte van RNH, maar dan voor het iaar 2020.
ln 2020 is de inzet van RNH geraamd op:
. Twiske € 1.018.552
. Landschap Waterland € 351.487

Deze stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het college stelt de raad voor om een
positieve zienswijze op deze documenten te geven.

Meetbare doelstelli ngen :

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland zal de jaarrekeningen 2018,

begrotingswijzigingen 2019 en programmabegrotingen2020 vaststellen, rekening houdend

met de zienswijzen welke door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling worden

ingediend. Het is de bedoeling dat in de rekeningen en begrotingen van het schap na2O2O

meer indicatoren zijn opgenomen zodat de raden van de deelnemende gemeenten duidelijker
inzicht hebben in de resultaten en effecten van de uitgevoerde of uit te voeren taken en

werkzaamheden.

Fi nanciële consequenties/risico's :

De voorgestelde bijdragen aan het Recreatieschap, zowel voor onderdeel Het Twiske als

voor onderdeel Landschap Waterland, zijn overeenkomstig de eerdere ramingen en passen

binnen de gemeentelijke begroting.

Communicatie:

De definitieve zienswijze zal schriftelijk worden ingebracht bij het Algemeen Bestuur van het

recreatieschap.

Monitori ng/evaluatie:

Op basis van de najaarsnotitie van het Recreatieschap, die eind 2019 gereed komt, zal

kunnen worden nagegaan of de in de jaarstukken geformuleerde acties zijn nagekomen en

de daarvoor begrote middelen zijn uitgegeven.
Over een wijziging in de opzet van de financiële jaarstukken na 2O2O zal eind dit jaar nog

nadere informatie door het recreatieschap aan de raad worden verstrekt.
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Voorstel:

1 . Een positieve zienswijze geven op de jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019

en prog ra m ma beg roti n gen 2O2O va n Recreatiescha p Twiske-Waterland.
2. Burgemeester en wethouders op te dragen om het Algemeen Bestuur van

Recreatieschap Twiske-Waterland door middel van de bij dit voorstel behorende concept

zienswijze te informeren.

bu en van Beemster,

uüADb
J.M. van Beek

burgemeester

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Concept zienswijze
- Financiële stukken recreatieschap met aanbiedingsbrief d.d. I april 2019

C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019,

BESLUIT

1 . Een positieve zienswijze geven op de jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019
en prog ram ma beg roti n gen 2020 va n Recreatiescha p Twis ke-Waterla nd.

2. Burgemeester en wethouders op te dragen om het Algemeen Bestuur van
Recreatieschap Twiske-Waterland door middel van de bij dit voorstel behorende concept
zienswijze te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 9 juli 2019.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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Concept zienswijze

Zienswijze inzake jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019 en programmabegrotingen
2020 Recreatieschap Twiske-Waterland

Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mee dat de jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019 en
programmabegrotingen2O2O van het recreatieschap voor de gemeenteraad geen aanleiding
hebben gegeven tot aan- en of opmerkingen.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geihformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.


