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Geachte leden,
Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, over de conceptbegroting 2021, de 6e begrotingswijziging 2020 en de notitie opbouw
organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.
Wij hebben in onze vergadering d.d. 26 mei jl. kennis genomen van de
conceptbegroting 2021, de 6e begrotingswijziging 2020 en de notitie
opbouw organisatiekosten en bieden deze, ingevolge artikel 48 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen, op basis van bijgaande
Statenvoordracht aan uw Staten aan ter bespreking.
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Uw kenmerk

Wij adviseren Provinciale Staten om geen zienswijze in te dienen op de
concept-begroting 2021 bij het Dagelijks Bestuur van het
Waddenfonds, omdat in de concept-begroting naar tevredenheid
rekening is gehouden met het door u eind 201 6 vastgestelde
Investeringskader Waddengebied 201 6-2026 en de door ons
vastgestelde Investeringsprogramma’s Waddengebied, als uitwerking
van dit Investeringskader. Daarnaast zijn wij van mening dat er met de
notitie opbouw organisatiekosten een goede motivatie is gegeven voor
de verhoging van de organisatiekosten, vanwege de toegenomen
omvang en complexiteit van het werk dat het Waddenfonds uitvoert.
Ook voor de 6e begrotingswijziging 2020 adviseren wij u geen
zienswijze in te dienen, omdat wij van mening zijn dat hiervoor een
goede onderbouwing geleverd is met de eerder genoemde notitie
opbouw organisatiekosten.
Ter kennisgeving worden u hierbij ook de ontwerp-jaarstukken 201 9
aangeboden. Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft de
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ontwerp-jaarstukken 201 9 ter vaststelling voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur van het Waddenfonds.
De Statenvoordracht treft u aan als bijlage bij deze brief.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

^rovinciesecretaris

Bergkamp
1. Statenvoordracht
2. brief Waddenfonds inclusief bijlagen

voorzitter

A.Th.tL van

594540/1431694

