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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

 

              Domein 

Registratienr. 

 I.DM. van Verseveld / registratienr.:  

12 mei 2015 

I.D.M. van Verseveld 

0224 – 210 226 

 (concept) Jaarrekening 2014, (concept) programmabegroting 2016 en  

(concept) begrotingswijzigingen 2015  van de GR Recreatieschap Geestmerambacht 
 

Economisch Domein 

15.009186 

 

 

Samenvatting 

Sinds januari 2013 neemt de gemeente Schagen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling 

Geestmerambacht. De betreffende stukken zijn namens het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR-GAB 

door Recreatie Noord-Holland NV ingediend. De stukken dienen aan de in de GR deelnemende 

gemeentes Heerhugowaard, Alkmaar, Schagen, Bergen en Langedijk en de provincie Noord-Holland 

te worden voorgelegd. Tevens is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de financiële 

stukken.  

 

Voorgesteld besluit 

Ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht: 

1. Instemmen met de jaarrekeningen 2014.  

2. Instemmen met de programmabegrotingen 2016 

3. Instemmen met de begrotingswijzigingen 2015. 

4. Instemmen om geen zienswijzen in te dienen. 

 

  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Gemeenschappelijke regeling 

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht, (GR-GAB) heeft 

uw raad het recht uw zienswijze over de genoemde financiële stukken kenbaar te maken. Een 

zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR-GAB meegenomen in de besluitvorming. 

Het AB is niet verplicht deze zienswijze over te nemen. Wel kan de gemeente bij het niet opvolgen van 

de zienswijze bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten. 

 

De betreffende stukken zijn op 19 maart 2015 namens het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR-GAB door 

Recreatie Noord-Holland NV ingediend. De financiële stukken zijn ‘voorlopig vastgesteld’ door het DB 

op 11 maart 2015. De stukken dienen vervolgens aan de in de GR deelnemende gemeentes 

Heerhugowaard, Alkmaar, Schagen, Bergen en Langedijk en de provincie Noord-Holland te worden 

voorgelegd. 

 

Op grond van de wet Gemeenschappelijke regelingen heeft de GR-GAB tot 15 april 2015 

gelegenheid de hierboven genoemde financiële stukken in te dienen en de gemeenteraad tot 

(uiterlijk) 24 juni (tien weken na 15 april) zijn zienswijze te geven over  deze stukken. In de vergadering 

van 10 juni 2015 van het AB van de GR-GAB  wordt de definitieve besluitvorming geagendeerd.  

Bij deze besluitvorming worden eventuele zienswijzen betrokken.  

 

Hoewel de deelnemers tot uiterlijk 24 juni zienswijzen kunnen inleveren is het volgens ons eigen  

bestuurlijke vergaderschema niet mogelijk dat de raad voor 24 juni een besluit kan nemen over de in 

te dienen zienswijzen. Om toch zienswijzen in te kunnen dienen wordt voorgesteld  het raadsvoorstel 

te laten behandelen in de Commissie Bestuur van 10 juni 2015. Indien er door de commissie Bestuur 

besloten wordt om toch zienswijzen in te dienen kan dit in concept worden ingediend en achteraf  

worden bekrachtigd door de raad op 30 juni 2015 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

1. Algemeen 

 

Binnen de GR-GAB is sprake van drie deelgebieden;  

 Geestmerambacht (GAB),  

 Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U) en  

 Park van Luna (PvL). 

Op deze drie gebieden zijn nog drie verschillende begrotingen van toepassing, mede in verband met 

de verschillende berekeningswijzen van door de deelnemers verschuldigde bijdragen. In de 

gemeenschappelijke regeling, laatst aangepast bij raadsbesluit van 22 mei 2012, is deze verdeling 

opgenomen. Het algemeen bestuur heeft besloten met ingang van de begroting 2016 deze drie 

deelbegrotingen samen te voegen. Dit zal worden geëffectueerd door middel van een nog op te 

stellen begrotingswijziging 2016.  

 

2. Programmabegrotingen 2016 

 

De programmabegrotingen 2016, nu feitelijk nog bestaande uit de delen GAB, GAB-U en PvL, is door 

het college beoordeeld.  Tevens is een bezuiniging voor 2016 verwerkt. Voor de bezuiniging zal in 2015 

door het DB-GAB een voorstel moeten worden gedaan op basis waarvan het AB-GAB moet besluiten 

hoe deze bezuiniging te realiseren. Deze bezuiniging heeft geen invloed op de bijdrage van de 

gemeente Schagen. 

 

Er is geen aanleiding een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2016. Wij stellen  uw 

raad voor in te stemmen met de conceptbegroting 2016 van GR-GAB.  
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3. Jaarrekening 2014 

 

De geconsolideerde jaarrekening 2014 van de drie onderdelen GAB, GAB-U en PvL zijn voorzien van 

een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid en is 

afgesloten met een nadelig resultaat van € 355.974. Ten opzichte van het geprognosticeerde 

resultaat in de begroting 2014 is het resultaat € 118.994 voordeliger. De begroting 2014 (na wijziging) 

ging namelijk nog uit van een nadeel van € 474.968. Dit betekent dat er minder aan de 

bestemmingsreserves behoeft te worden onttrokken. 

 

Over het verslagjaar 2013 zijn de Financiële uitgangspunten toegepast. Eén van de elementen om te 

beoordelen is de hoogte van de algemene reserve. Deze mag, zoals gezegd, op grond daarvan 2,5% 

van de lasten zijn, in casu 2,5% van € 2.613.585 is afgerond € 65.000.  Er is een mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen om het meerdere boven de richtlijn terug te laten vloeien naar de deelnemers. 

Voor Schagen zou dat ongeveer neerkomen op  € 171,-. Gelet op de geringe omvang stellen wij voor 

om hiervoor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de jaarrekening 2014 van GR-GAB, 

GAB-U en Park van Luna. 

 

Wij stellen uw raad voor om, net als vorig jaar, van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze 

voor het laten terugvloeien van het meerdere boven de toegestane algemene reserve, naar de 

deelnemers géén gebruik te maken.  

 

Er is geen aanleiding een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2014. Wij stellen uw raad voor in te 

stemmen met de jaarrekening 2014 van GR-GAB, GAB-U en Park van Luna.  

 

 

Speerpunten Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht 

 

In december 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten uit de gemeenschappelijke 

regeling Recreatieschap Geestmerambacht te treden. Op basis van deze regeling kan de uittreding 

per 1 januari 2017 geëffectueerd worden. Dit geldt ook voor de gemeente Schagen.  

In de werkgroep Grip is als speerpunt benoemd dat wij willen uittreden tegen een zo laag mogelijke 

afkoopsom. Op dit moment is de werkgroep vanuit Geestmerambacht nog druk bezig met de 

onderhandelingen over de afkoopsom van de Provincie. Zodra hierover meer bekend is zal er een 

afspraak gemaakt worden met Schagen om tot overeenstemming te komen over de grote van de 

afkoopsom. Zodra hierover meer bekend is zal uw raad geïnformeerd worden.  

 

 

 

4. Begrotingswijzigingen 2015 

 

De wijziging voorziet in de verwerking van de door te voeren bezuiniging van 0,575% en neerwaartse 

bijstelling van het aantal ha ingericht beheergebied in GAB-U en daarmee samenhangende kosten 

van beheergebied in de begroting GAB-U. Dit omdat inrichting en overdracht van gronden die in de 

begroting 2015 was verwerkt niet heeft plaatsgevonden.   

 

Aangezien de voorgestelde wijzigingen geen (financiële) gevolgen heeft voor Schagen stellen wij  uw 

raad voor in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2015 van de GR-GAB, GAB-U en Park van 

Luna. 

 

2. Argumenten 

Zie punten 1 t/m 4 onder doelstelling en maatschappelijke effecten. 
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3. Financiën 

In de gemeentelijke begroting 2016 is , net zoals in 2015, rekening gehouden met een bijdrage van  

€ 10.950 (basis 2014). Dit is conform de gepresenteerde begroting van het GR-GA.  

 

 

4. Risico's 

Aangezien de gemeente een vaste bijdrage levert van €10.950 tot en met 2016 is er geen risico. 

Daarnaast zal, als gevolg van de uittreding, rekening gehouden moeten met een afkoopsom 

waarvan de hoogte op dit moment nog niet bekend is. Als gevolg van het ontbreken van informatie 

over de hoogte hiervan hebben wij hier financieel (nog) geen rekening mee gehouden.  Wanneer 

hier meer informatie over bekend is zullen wij u hierover informeren en tegelijkertijd een voorstel doen 

over de dekking van deze afkoopsom. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

1. Aanbiedingsbrief Financiële jaarstukken GR-GAB 

2. Jaarrekening GAB 2014 

3. Programmabegrotingen 2016 GAB, GAB-U en PvL 

4. Begrotingswijzigingen 2015 GAB, GAB-U en PvL 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015, nr. ;  

gezien het advies van de commissie Bestuur  d.d. 10 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke 

Regeling ‘Recreatieschap Geestmerambacht (GR-GAB); 

 

besluit: 

1. Instemmen met de jaarrekeningen 2014.  

2. Instemmen met de programmabegrotingen 2016. 

3. Instemmen met de begrotingswijzigingen 2015. 

4. Instemmen om geen zienswijzen in te dienen. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van:  30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

Raadsbesluit 


