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Geachte raads- en Statenleden,
De coronacrisis heeft impact op de ondernemers en

Op 2 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude het onderwerp coronacrisis
behandeld. De coronacrisis heeft impact op de ondernemers en het programma van Recreatieschap
Spaarnwoude. Graag informeren wij u in deze brief hierover en vragen wij u rekening te houden met een
mogelijk hogere, eenmalige verhoging van de participantenbijdrage ter dekking van het exploitatietekort in
2020.
Inkomstenderving in 2020
Concreet verwachten wij inkomstenderving doordat evenementen niet doorgaan, ondernemers mogelijk failliet
gaan en wij in voorkomende gevallen betalingsregelingen treffen. Zo ondersteunen we horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden in deze moeilijke tijd, in aanvulling op regelingen van andere overheden.
Bij Recreatieschap Spaarnwoude is sprake van een geraamde vermindering van de inkomsten van in totaal
€ 1.297.602. Het tekort voor deelgebied SGP wordt geschat op € 297.602. Het tekort van deelgebied SPW
wordt geschat op € 1.000.000.
Geen bezuiniging op onderhoud, maar drie opties openhouden
Door RNH zijn diverse opties onderzocht om de tegenvallende inkomsten te dekken. Het algemeen bestuur
heeft op 2 juli 2020 besloten niet te bezuinigen op de kosten van beheer en instandhouding van het gebied,
maar in samenspraak met de participanten er voor te zorgen de tegenvallende inkomsten (en het verwachte
negatieve saldo over het boekjaar 2020) op te vangen. Drie opties komen daar op dit moment voor in
aanmerking:
1. De tegenvallende inkomsten te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen
Corona heeft gevolgen voor de reserves van het recreatieschap en de participantenbijdrage is
afgestemd op het huidige programma van baten en lasten. Meer ‘de eigen broek ophouden’ met
evenementen heeft zich jarenlang vertaald in een lagere participantenbijdrage.
De gevolgen van de coronacrisis zijn waarschijnlijk dermate groot, dat het recreatieschap, net als
andere organisaties, dit op geen enkele manier kon voorzien. Het beschikbare weerstandsvermogen
van Spaarnwoude is daar dan waarschijnlijk ook niet op berekend. Dit zal blijken bij de jaarrekening
2020, die in het voorjaar van 2021 bij u voor een zienswijze aangeboden wordt.
2. De tegenvallende inkomsten te dekken uit (eenmalige) verhoging participantenbijdrage
Bij de jaarrekening 2020 zal blijken wat de omvang is van het exploitatietekort. Het negatief saldo over
enig boekjaar wordt in de jaarrekening opgenomen en, voor zover de reserves daarvoor toereikend
zijn, ten laste gebracht van de door het recreatieschap gevormde reserves. Voor zover de reserves
niet toereikend zijn wordt een negatief saldo ten laste gebracht van de deelnemers volgens de op
grond van artikel 30 GR, eerste lid, jo. Bijlage 2 vastgestelde verdeelsleutel. De deelnemers voldoen
hun aanvullende bijdrage op grond van dit artikel lid binnen 60 dagen na de vaststelling van de
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jaarrekening. Conform artikel 29 van de GR vaststellen jaarrekening, stelt het algemeen bestuur de
jaarrekening vast, alsmede de bedragen die de deelnemers betalen in het eventuele exploitatietekort.
De voorlopige, geschatte éénmalige coronabijdrage 2020 zou in dat geval het volgende per participant
betekenen:
Participant

Provincie
Noord-Holland
Gemeente
Amsterdam
Gemeente
Haarlem
Gemeente
Haarlemmermeer
Gemeente
Velsen
TOTAAL

Bijdrage SPW

Totale bijdrage

€ 148.801

% bijdrage
verdeling
SPW
53,1 %

€ 531.000

€ 679.801

10 %

€ 29.760

22,1 %

€ 221.000

€ 250.760

15 %

€ 44.640

12,8 %

€ 128.000

€ 172.640

25 %

€ 74.401

4,4 %

€ 44.000

€ 118.401

7,6 %

€ 76.000

€ 76.000

€ 1.000.000

€ 1.297.602

% bijdrage
verdeling
SGP
50 %

Bijdrage SGP

€ 297.602

3. De tegenvallende inkomsten alvast in beeld te brengen in de Najaarsnotitie 2020 en een proforma
factuur sturen in 2020
Nu al beslissen over een tijdelijke verhoging van de participantenbijdrage lijkt voorbarig, omdat de
schade over 2020 nog groter kan worden dan nu voorzien is. Aan de andere kant is het wellicht nodig
om ‘het momentum’ niet te missen.
Coronaclaim participanten bij landelijke overheid
Bij optie 2 en 3 stellen wij de participanten voor, voor deze hogere bijdrage een claim neer te leggen bij de
landelijke overheid. Op dit moment is voor de participanten nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer zij
een claim bij de landelijke overheid kunnen neerleggen voor de gederfde inkomsten en op welke wijze dit
uitgekeerd gaat worden: top down, lump sum of via een declaratie/claim. Het recreatieschap zal in nauw
overleg met de ‘coronateams’ zoeken naar de juiste manier en timing om de schade vergoed te krijgen.
Tot slot
Indien de coronacrisis langdurig aanhoudt, kan het noodzakelijk zijn voor een langere periode de
participantenbijdrage te verhogen. Via de reguliere P&C-cyclus zullen wij u op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV
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