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Samenvatting:
ln voorliggend voorstel ligt de concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 en
het ontwerp ambitiedocument van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-
Waterland.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
heeft op 12 december 2019 de Kadernota 2021 toegezonden, met de uitnodiging aan de raad

om een eventuele zienswijze te geven. Dit is niet wettelijk verplicht in het kader van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Het recreatieschap sorteert voor op de uitgangspunten van
een nieuw wetsvoorstel en geeft de raad de gelegenheid voor 1 maart een eventuele
zienswijze af te geven.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de kadernota en ten aanzien van
het ambitiedocument aan te geven de overtuiging te missen van het aangekondigd
ambitieniveau.
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Middenbeemster, 27 januari 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de
werkwijze vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling zelÍ.
De gemeenschappelijke regeling is niet verplicht een zienswijze te vragen. Met de uitnodiging
aan de raad tot het indienen van een eventuele zienswijze sorteert Recreatieschap Twiske-
Waterland voor op een op 29 juni 2018 aangekondigd voorstel door de minister van
Binnenlandse Zaken tot wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te
komen. Het voorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer.

Het staat de raad vrij een zienswijze in te dienen anders dan voorgesteld door het college.
Door de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen over de uitgangspunten van de kadernota
2021 en het ontwerp ambitiedocument, hebben de gemeenten en provincie aan de voorkant
meer grip op het recreatieschap.
Op basis van de ontvangen reactie zal het schap besluiten hoe deze te verwerken in de
conceptbegroting 2021.

Daarnaast zijn de raden op 20 november 2019 in het bezit gesteld van het ontwerp
ambitiedocument met de uitnodiging tot het indienen van een eventuele zienswijze. Doel van
de toezending van de Kadernota 2021 en ontwerp Ambitiedocument is het beter in positie

brengen van de raad ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling. Dit om de raden in de
gelegenheid te stellen te sturen op beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de
begroting, die later in het jaar door de gemeenschappelijke regeling voor zienswijze aan de
raden wordt aangeboden.

Oplossingsrichtingen :

Door de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen over de uitgangspunten van de
kadernota en het ontwerp Ambitiedocument, hebben de gemeenten en provincie aan de
voorkant meer grip op het recreatieschap.
De uitgangspunten in de Kadernota 2021 zullen niet tot wijzigingen van de bijdragen van de
gemeente Beemster leiden. Voor de begroting 2021wordt vooralsnog de indexatie van 2020
gehanteerd van 2,03o/o. De uitgangspunten voor de begroting passen bij het verbetertraject
dat door het schap is ingezet. De planning &control cyclus van het recreatieschap is
verbeterd. Het schap werkt nu conform de BBV en besteden extra aandacht aan het proces,
vorm, inhoud en leesbaarheid. De verbeteringen zijn zichtbaar in 2020 en de planning &

control cyclus sluit aan bij de gemeentelijke en provinciale planning. Er worden geen
bezwaren gezien tegen de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting.
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De afzonderlijke coalitieakkoorden zijn belangrijke bouwstenen voor het Ambitiedocument.
Na het vaststellen van het ontwerp Ambitiedocument besluit het bestuur over de
totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma. Dit programma bevat een vierjarige
planhorizon en wordt jaarlijks getoetst, geactualiseerd en voorzien van een volgende jaar
schijf. De doelen die in Twiske-Waterland worden nagestreefd in 2Q21 zijn een voortzetting
van de doelen in het jaarplan 2020. Omdat veel van de opgehaalde ambities en het tempo
van de ontwikkelingen voor de langere termijn nog ongewis zijn, wordt voorgesteld te werken
met een voortschrijdend vierjarig uitwerkingsprogramma voor de toekomst van het
recreatieschap.

Uitwerking van het Ambitiedocument in het Uitvoeringsprogramma gaat naar verwachting
aanvullende accenten leggen voor het programma 2021.1n financieel opzicht wordt in deze
kadernota uitgegaan van de Meerjarenprognose.

De invulling van de ambities en werkzaamheden in de periode 2022-2024 is sterk afhankelijk
van de inhoud van het Ambitiedocument en het Uitvoeringsprogramma. Hieraan wordt in
2020 verder uitwerking gegeven. Voor de kadernota 2022 geeft dat een geactualiseerd kader
voor het te voeren beleid voor de komende jaren.

ln het ontwerp Ambitiedocument geeft het Recreatieschap aan voor nieuwe initiatieven op
private en publieke middelen aangewezen te zijn. Voor het reguliere beheer en onderhoud
worden de kosten gedekt in de begroting en uitgewerkt in jaarplannen. Financiële
consequenties van nieuwe initiatieven worden zichtbaar gemaakt in de kadernota en ter
goedkeuring aangeboden.

ln het Ambitiedocument missen wij nu juist de overtuiging van aangekondigd
ambitieniveau. Relevante punten die staan voor ambitie vinden wij terug in een

bijlage (met name de punten genoemd onder 3,9,16 en 17 in Bijlage 1).

Wij hadden o.i. mogen verwachten concreter terug te zien dat ambities in perspectief

van een uitvoeringsprogramma worden geplaatst. Hiermee had een gelooñraardiger
en krachtiger toekomstbeeld uitgedragen geworden. Wij stellen voor om dit als
zienswijze op dit document te geven.

Meetbare doelstelli ngen :

Het stimuleren van recreatiemogelijkheden en zorgvuldig omgaan met onze landschappelijke
omgeving behoort tot onze regionale kerntaken en is o.a. geborgd in de Samenwerkings-
agenda Zaanstreek-Waterland 2017. Het voorliggend ambitiedocument en de regionale
opgaven binnen Zaanstreek-Waterland, zullen hierop periodiek getoetst worden en in
samenhang uitgevoerd.
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Fi nanciële consequenties/risico's:
Begin april2020 wordt de conceptbegroting 2021 voor een reactie aan de raad toegestuurd
door het recreatieschap, met hierin de participantenbijdragen 2021. De uitgangspunten van
de Kadernota 2021 zullen geen verhoging van de participantenbijdragen 2021 tot gevolg
hebben.

Communicatie:
Het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland, zal via de bijgevoegde brief op de hoogte
worden gebracht van de zienswijze. Via de reguliere overlegstructuur in de regio zullen de
partners tevens op de hoogte worden gebracht van de zienswijze.

Monitoring/evaluatie :

Recreatieschap Twiske-Waterland betreft een Gemeenschappelijke regeling die zelfstandig
besluiten kan nemen. De evaluatie wordt ook door het recreatieschap periodiek zelf gedaan.
ln de processen worden belanghebbenden betrokken. De vorm, het participatieniveau en de
intensiteit zullen mede afhankelijk zijn van het onderwerp en de stakeholders.
De financiële consequenties worden in de kadernota zichtbaar gemaakt en verwerkt in de
conceptbegroting. Begin april2O2O wordt de conceptbegroting 2021 voor een reactie aan de
deelnemende gemeenten en provincie toegestuurd.

Voorstel:

lnstemmen met bijgevoegde schriftelijke reactie aan het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland.

burgem wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek J.C.
burgemeester secretaris

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Concept zienswijze
- Ambitiedocumentrecreatieschap metaanbiedingsbrief
- Kadernota 2021 met aanbiedingsbrief
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 januari 2020,

BESLUIT

ln te stemmen met de bij dit besluit behorende schriftel'rjke reactie aan het dagel'tjks bestuur
van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 11 februari 2O2O

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


