Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Westfriesland
De doelstelling van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is de ontwikkeling van de
verblijfsrecreatie in Westfriesland. Zij doet dit door de ontwikkeling van landelijke verbindingen.
Het gaat hierbij om fiets-, vaar- en wandelroutes. Ook onderhoudt zij recreatieterreinen en
recreatievoorzieningen. Zij neemt daarvoor de exploitatie op zich. Dit laatste onderdeel is de kern
van het recreatieschap. Zij beheert ruim 300 hectare aan recreatiegebieden.
Jaarrekening 2017
Onderdeel

Voorstel zienswijze raad
1. Een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2017;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen
De doelen van het RSW zijn:
1. De uitvoering van het recreatieve beleid;
2. Het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen
De gemeenteraden in Westfriesland stelden hiervoor het Landschapsplan
Westfriesland en het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vast.
Op pagina drie van het jaarverslag staat de samenvatting van de beoogde beleidsdoelen.
Zie hiervoor ook de toegestuurde factsheet van het RSW aan de gemeenteraden op verzoek van de
Griffies.
Het beheer van de recreatieterreinen is een dagelijkse taak. Deze werd in 2017 volledig uitgevoerd.
Dit komt tot uitdrukking in zichtbaar kwalitatief goed beheerde recreatieterreinen en
bewegwijzeringen van de netwerken. RSW doet ook het beheer, onderhoud, ontwikkeling en
uitbreiding van het wandel- vaar- en fietsroutenetwerk. Daarnaast voerde zij de projecten van het
uitvoeringsprogramma uit. Dit uitvoeringsprogramma hoort bij het natuur- en recreatieplan
Westfriesland.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

RSW levert een belangrijke bijdrage aan onze leefbaarheid en toeristische aantrekkingskracht. Dit
doet zij met de ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden en voorzieningen. Recreatieve
voorzieningen zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat van onze inwoners. Ook toeristen
maken gebruik van deze recreatieve voorzieningen. Hiermee trekken we toeristische bestedingen
voor onze gemeente aan. Inwoners van onze buurgemeenten maken ook gebruik van onze
recreatieve voorzieningen. Door onze regionale samenwerking en werkwijze van het RSW
ontwikkelen en beheren we deze recreatieve voorzieningen efficiënt.
Van de circa 50 acties en projecten uit het uitvoeringsprogramma leveren circa 20 acties en
projecten directe voordelen op voor onze gemeente. Dit naast het dagelijkse beheer en onderhoud
van onze recreatieve gebieden. Voor onze gemeente leverde het RSW onder meer het volgende op:
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Toeristisch Overstap Punt bij de koopmanspolder bij Wervershoof en bij de parkeerplaats bij het
Lely gemaal in Hollands Kroon;
De infrastructurele voorzieningen zodat het strandpaviljoen op de Vooroever bij Medemblik voor
het toeristenseizoen 2017 open kon.
De wandelbrug bij het Egboetswater. Daarmee werden extra wandelmogelijkheden gecreëerd.

Bevindingen
Het RSW is een efficiënte organisatie die ruim 300 ha aan recreatieve gebieden en voorzieningen
beheert. Daarnaast ontwikkelt zij recreatieve voorzieningen. Zij is daarbij resultaatgericht. Zij
heeft daarvoor een goede basis met het Natuur- en recreatieplan inclusief een uitvoeringsprogramma.

Financiën
De jaarrekening 2017 heeft een positief resultaat van € 42.000,-. Het RSW stelt de volgende
resultaatbestemming voor: € 42.000,- te storten in de reserve Uitvoering natuur- en recreatieplan.
De gemeente heeft als standpunt om een eventueel positief resultaat terug te laten vloeien naar de
deelnemers. Gezien het geringe bedrag gaan we akkoord met het voorstel het resultaat ad €
42.000,- toe te voegen aan de reserve Uitvoering natuur- en recreatieplan.

Risico’s
Beleidsmatig
Er vonden geen beleidsmatige risico's plaats.
Financieel
De mogelijke risico's opgenomen in de begroting van 2017 deden zich niet voor.
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