Bestuursmededeling
Voor raden en staten • na AB december 2021

Financiële najaarsstukken
Jaarlijks legt het bestuur in de Najaarsnotitie
verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde
beleid en financieel beheer. Met de Kadernota 2023 worden
voor Recreatieschap Twiske-Waterland de financiële
richtlijnen vastgesteld en een perspectief geschetst voor de
periode 2022-2026. De Kadernota wordt vóór 15 december
voorgelegd aan de participanten voor zienswijze.

Evaluatie Meerjarenuitvoeringsprogramma
Op 20 december 2020 is voor de uitvoering van het ambitiedocument,
een eerste versie van het uitvoeringsprogramma vastgesteld. De inhoud
van het programma is samengesteld op basis van een eerste inventarisatie
van onder andere gemeentelijke programma’s. In de zomervergadering
van het algemeen bestuur is besloten meer aandacht te gaan geven
aan de ambities uit de omgevingsvisies en aan te sluiten bij regionale
ontwikkelprogramma’s op het gebied van recreatie- en natuurontwikkeling.
Dit heeft bijgedragen aan uitbreiding van het Meerjarenuitvoeringsprogramma
met een lijst van projecten en meekoppelkansen. Deze lijst sluit aan
bij ambities en programma’s van collega terreinbeheerders, regionale
samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden.

Waarderingsonderzoek Het Twiske
opgesteld. Via een link op social media, in lokale kranten en met posters

Stand van zaken
uitgifte De Marsen

werden bezoekers uitgenodigd deel te nemen aan deze enquête.

Recreatieschap Twiske-Waterland werkt al meer dan 10 jaar

De respons was goed: maar liefst 1115 recreanten hebben de vragenlijst

aan een duurzame toekomst voor De Marsen als zorglocatie.

ingevuld. Recreanten waarderen Het Twiske met een 8,5! Dat is een hoog

Diverse pogingen om een geschikte partij te vinden waren

cijfer ten opzichte van vergelijkbare waarderingsonderzoeken.

niet succesvol. Uit onderzoek bleek dat er veel behoefte is aan

Daarnaast valt op dat respondenten betrokken en geïnformeerd zijn.

huisvesting met 24/7 zorg, gecombineerd met dagbesteding.

Uit de beantwoording van de open vragen kunnen verbeterpunten en

Uiteraard moet dat passen binnen het vastgestelde

aanbevelingen worden gedestilleerd. Het waarderingsonderzoek

bestemmingsplan. Het recreatieschap begrijpt dat de ouders

ondersteunt keuzes voor ons beheer en Meerjarenuitvoeringsprogramma.

van de kinderen die nu zorg ontvangen op de Marsen zich

Voor het onderzoek naar de waardering van het Twiske is een vragenlijst

zorgen maken over de toekomst. Zij zullen gedurende dit
proces worden betrokken en op de hoogte gehouden.
Het continueren van de zorg is een belangrijk uitgangspunt
in de gunningscriteria van het openbare verkoopproces en
ook bij de totstandkoming van definitieve afspraken. Alle
ingediende plannen zijn beoordeeld en hieraan getoetst.
Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met de
kandidaat, die het best passende aanbod heeft gedaan. Deze
kandidaat heeft ook contact met de huidige zorgexploitant.
Doel is eind dit jaar een intentieovereenkomst af te sluiten.

Klik hier voor achtergrondinformatie.

Volg ons op:

