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Recreatieschap 

Geestmerambacht

Facilitair Ruimte/Openbaar Gebied Samenleving Veiligheid Samenleving Ruimte Samenleving Ruimte

Bert Brons Dirk Oud Daniëlle van der Kruijs Ramona Verhoef Daniëlle van der Kruijs Taeke Bootsma Nancy Peeters Inez van Verseveld

Ben Blonk Sigge van der Veek Ben Blonk Marjan van Kampen Ben Blonk Sigge van der Veek Ben Blonk André Groot

Domein Sociaal Burger en Bestuur Sociaal Sociaal Sociaal Economisch Sociaal Economisch

Doelstelling

Inwoners van Schagen dragen actief 

bij aan instandhouding van culturele 

activiteiten, erfgoed en evenementen

In 2018 is de begroting blijvend zuiver 

en in evenwicht

Inwoners van Schagen 

voorzien in hun eigen 

levensonderhoud

Inwoners van Schagen dragen 

bij aan hun leefomgeving

Inwoners van Schagen voorzien in hun 

eigen levensonderhoud

Voldoende vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkheden 

voor bedrijven binnen de 

kansrijke clusters en 

sectoren

Inwoners van Schagen zorgen voor 

zichzelf en voor elkaar

Er zijn voldoende vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkheden voor 

bedrijven binnen kansrijke 

clusters en sectoren

De regeldruk voor inwoners is 

verminderd (D2, R2.2)

Het veiligheids-bewustzijn bij 

burgers is vergroot (D2, R2.3)

Nee, geen beleidsnota.

Inwoners van Schagen 

voldoen via de RUD aan 

het basispakket milieu en 

een aantal aanvullende 

taken op het gebied van 

bodem en externe 

veiligheid

Betreft delegatie van 

wettelijke taken op het 

gebied van de Wet 

sociale werkvoorziening 

(Wsw).

De wettelijk vastgelegde 

milieu- taken in het 

basispakker en de 

aanvullende taken op 

gebied van milieu, bodem 

en veiligheid die voorheen 

door Milieudienst Kop van 

NH werden uitgevoerd zijn 

integraal door de RUD 

overgenomen

De uitvoering van de 

Wsw is vervolgens 

gemandateerd aan de 

directeur van de NV 

Noorderkwartier.

Uitvoeringsprogramma 

2014-2018 naar een meer 

energieneutrale gemeente

Inzamelen en transporteren van grof- 

en huishoudelijk  afval e.e.a. overeen-

gekomen in het DVO:HVC - Schagen

Taken op het gebied van 

de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw), 

zoals:

Onder de Gr vallen :

Aangaan 

dienstbetrekkingen Wsw

-uitvoering Wwb en aanverwante 

wetgeving

HVC voert de DVO uit tegen een 

geïndexeerd vast all-in basistarief per 

woonhuis-

wachtlijstbeheer -bijzondere bijstand/minima-beleid

aansluiting (wha) -bbz2004 (regeling voor zelfstandigen)

(D1, R1.8) -Rmc en Leerplicht

-Wet inburgering (afronding lopende 

trajecten)

Dienstverlenings-overeenkomst :

-Hosting applicatie Wmo door ISD, 

betaling Wmo individuele 

voorzieningen
-Voor oud Zijpe en Harenkarspel: SMI 

Wet kinderopvang

Contactambtenaar

Portefeuillehouder

Meerjarenvisie 

(Onder welk 

domein valt de GR 

en aan welke 

doelstellingen en 

resultaten wordt 

een bijdrage 

geleverd) Resultaat
Culturele voorzieningen zijn in grote 

mate zelfvoorzienend (D5, R5.2)

De gemeente biedt een trampoline 

zodat inwoners op korte termijn in 

staat zijn om in hun levensonderhoud 

te voorzien en gedurende die periode, 

voor zover nodig, 

inkomensondersteuning krijgen van de 

De fysieke ruimte is 

kwalitatief op niveau

De inwoners van Schagen kiezen 

voor een gezonde leefstijl (D4, R4.2)

Beleidsnota (Heeft de GR een taak 

gerelateerd aan beleidsnota(‘s) van de 

gemeente? Zo ja, welke nota betreft dit en 

welke invloed hebben we op deze taak)

n.v.t. Klimaatvisie

Nee, het betreft hier delegatie van 

wettelijke taken die de gemeente in 

medebewind uitvoert. Betreft delegatie 

van zowel raads- als 

collegebevoegdheden. 

Inventarisatie Grip op Gemeenschappelijke Regelingen/Deelnemingen (verbonden partijen)

Afdeling

Productenboek (was bijlage bij de 

nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid) bevat tientallen 

producten en laat zich door de 

diversiteit lastig samenvatten. 

productgroepen: 

infectieziektenbestrijding, OGGZ, 

forensische geneeskunde, 

geneeskundige hulp bij rampen 

(GHOR), publieke gezondheid 

asielzoekers, epidemiologie, 

beleidsadvisering gemeenten, 

gezondheidsbevordering, 

jeugdgezondheidszorg. In het 

productenboek staat per product 

beschreven of het een wettelijke 

taak is of een aanvullende of 

markttaak.

Schagen kent een verbeterd 

verblijfsklimaat en heeft een 

duidelijke toeristische identiteit 

(D1, R1.9)

Leges zijn kostendekkend en acceptabel

In stand houden van het 

huidige gebied en meewerken 

aan de uitbreiding van het 

gebied. Dit houdt in ± 3/4X per 

jaar Dagelijks Bestuur en ±3/4X 

per jaar Advies Commissie.

Nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid: hierin staat 

lokaal maatwerk beschreven, in 

aanvulling op wettelijke taken en 

regionaal afgestemd 

maatwerk/aanvullend werk. In de 

nota is gestreefd naar inhoudelijk 

verbinden van deze lokale en 

regionale taken.

Nota Economische Zaken en 

Toerisme Harenkarspel 

december 2009 (Hoofdstuk 3.5 

en uitvoeringsplan H4 actie 

3.7.)

Iedereen participeert 

naar vermogen (D1, 

R1.3)

Productenboek GR (wat is het basispakket 

en nemen we nog aanvullende diensten af 

(pluspakket? Bijvoorbeeld in de vorm van 

een contract? Zo ja welke?) 

De gemeente heeft het Regionaal 

Archief Alkmaar aangewezen als 

gemeentelijke archiefbewaar-plaats 

waar archiefbescheiden van de 

gemeente die niet voor vernietiging in 

aanmerking komen, naar worden 

overgebracht. Veelal zijn dat 

documenten die cultuur-historische 

waarde hebben.

Een wettelijk basispakket + 

de aanvullende taken van 

de gemeenschappelijke 

Milieudienst Kop van 

NHnemen we af
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Inventarisatie Grip op Gemeenschappelijke Regelingen/Deelnemingen (verbonden partijen)

Afdeling

RUD is per 1.1.2014 in 

werking.

Financiën: kostenneutraal 

(de structurele 

uitvoeringskosten in de 

RUD NHN zijn minimaal 

gelijk aan de kosten die de 

partijen voor de huidige 

uitvoering van dit pakket 

maken, waarbij dezelfde 

diesntverlening wordt 

geleverd)

Raad dient zienswijze in op de 

begroting,

Raad dient zienswijze in 

op de begroting GrGa,

Raad dient zienswijze in op begroting 

en jaarrekening ISD

Viermaandelijkse 

rapportage,

Vaststellen begroting en 

financiële jaarstukken, bij 

“grote” uitgaven/

Algemeen bestuur stelt vervolgens 

begroting en jaarrekening vast.

Algemeen bestuur stelt 

vervolgens begroting en 

jaarrekening vast.

Algemeen bestuur stelt vervolgens 

begroting en jaarrekening vast

Vaststelling 

milieuprogramma

Wijzigingen en bij wijziging van 

de GR (b.v. toe- en uittreding 

andere partijen) 

Vaststellen begroting, 

Vaststellen rekening

Rijksgelden Wsw worden 

volledig doorgesluisd 

door de gemeente aan 

de GrGa

Inkomensdeel Wwb (Wet Buig) en 

Participatiebudget (re-integratie, 

educatie, inburgering) worden volledig 

doorbetaald door de gemeente aan de 

Gr ISD

Bij de toetreding heeft de vm 

gemeente Harenkarspel de 

afspraak gemaakt om pas vanaf 

2015 een jaarlijkse bijdrage van 

€ 12.000,- te betalen t.b.v. de 

exploitatie van het 

Recreatieschap 

Geestmerambacht. Dit bedrag 

zal jaarlijks worden 

geïndexeerd.Voor bijzondere bijstand is apart 

bedrag begroot door gemeente 
€ 0,-

€ 1.452.188

1. Begroting op orde in 2016.

2. Organisaite staat met beide 

benen op de grond in 2017 en heeft 

een taakstelling van 10% 

gerealiseerd (ons voorstel aan het 

AB).

3 de diensten uitvoeren voor een 

acceptabele prijs.

1. op de wettelijk voorgeschreven 

wijze de gemeentelijke 

archiefstukken beheren

2.toegankelijk maken van de 

archiefstukken voor een ieder 

zowel digitaal als fysiek

3. de diensten uitvoeren voor een 

acceptabele prijs.

1. kiezen tussen GR (VVI) of 

aandeelhoudersschap HVC. 

Besluitvorming 1e half jaar 2015.

2. het rendabel houden van de 

verbrandingsovens

3. het terugdringen van de 

garantstelling door gemeenten.

4. taak beperken tot afvalverbranding 

en de daaraan direct gelieerde 

duurzaamheidsactiviteiten (dus niet 

wind en zon)

1.efficiënte en effectieve 

uitvoering van de Wet 

sociale werkvoorziening 

en vanaf 1 januari 2015 

de Participatiewet

2.zorgdragen voor 

ontwikkeling van de SW-

medewerker, passend bij 

diens mogelijkheden, in 

de vorm van:- beschut 

werken- begeleid 

werken- detachering

3.in zoverre mogelijk, het 

beheersbaar houden van 

de kosten van het oude 

Wsw-bestand.

1. acceptabele aanrijtijden 

hulpdiensten.

2. professionalisering rampen- 

en crisisbestrijding binnen 1,5 

jaar.

3. de diensten uitvoeren voor 

een acceptabele prijs.           4. 

Herziening van de basis 

waarop de kosten verdeeld 

worden tussen de 

deelnemende gemeenten 

(verdeelsleutel)     5. 

Monitoren opgelegde 

bezuinigingstaakstelling van 

ruim 7 miljoen.

1. een robuste organisatie 

in 2015.

2.extra inspanningen 

m.b.t. klimaat op gebied 

van voorlichting en 

educatie

3. de diensten uitvoeren 

voor een acceptabele prijs.

Productenboek (was bijlage bij de 

nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid) bevat tientallen 

producten en laat zich door de 

diversiteit lastig samenvatten. 

productgroepen: 

infectieziektenbestrijding, OGGZ, 

forensische geneeskunde, 

geneeskundige hulp bij rampen 

(GHOR), publieke gezondheid 

asielzoekers, epidemiologie, 

beleidsadvisering gemeenten, 

gezondheidsbevordering, 

jeugdgezondheidszorg. In het 

productenboek staat per product 

beschreven of het een wettelijke 

taak is of een aanvullende of 

markttaak.

1. uittreden tegen een zo laag 

mogelijke afkoopsom.

In stand houden van het 

huidige gebied en meewerken 

aan de uitbreiding van het 

gebied. Dit houdt in ± 3/4X per 

jaar Dagelijks Bestuur en ±3/4X 

per jaar Advies Commissie.

Speerpunten

Productenboek GR (wat is het basispakket 

en nemen we nog aanvullende diensten af 

(pluspakket? Bijvoorbeeld in de vorm van 

een contract? Zo ja welke?) 

De gemeente heeft het Regionaal 

Archief Alkmaar aangewezen als 

gemeentelijke archiefbewaar-plaats 

waar archiefbescheiden van de 

gemeente die niet voor vernietiging in 

aanmerking komen, naar worden 

overgebracht. Veelal zijn dat 

documenten die cultuur-historische 

waarde hebben.

Een wettelijk basispakket + 

de aanvullende taken van 

de gemeenschappelijke 

Milieudienst Kop van 

NHnemen we af

Inhoud – proces - financiën

-omvang gemeentelijke bijdrage 

-beslismomenten gemeente t.a.v. GR Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Vaststellen jaarlijkse begroting 

(gebruikelijk eind juni/begin juli in 

de raden)
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                                   € 

970.920,--

€ 392.700

€ 195.606 € 58.000 € 496.400 € 874.800

Van afval naar grondstof

Eerste vijf jaar is er geen 

veranderopgave 

(vastgelegd in RB van 25-6-

2013

De GGD heeft al jaren te maken met 

een zeer fragiel financieel 

evenwicht. Na de fusie in 2007 was 

er eigenlijk geen financiële reserve 

meer. Gemeenten en GGD zijn de 

laatste jaren steeds in gesprek over 

enerzijds de beperkte financiële 

middelen die gemeenten hebben en 

anderzijds de taken die de GGD op 

zou moeten pakken. De 

regiogemeenten hanteren voor alle 

GR-en het systeem ‘samen trap op, 

samen trap af’ voor indexering. De 

GGD vindt het moeilijk om hier in de 

organisatie invulling aan te geven.

-omvang gemeentelijke bijdrage 

-veranderopgaven GR
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