Bestuursmededeling
Voor raden en staten • na AB mei 2022

Investeringsstrategie
uitvoeringsprogramma

Financiële stukken
Jaarlijks legt het bestuur (financiële) verantwoording
af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en
beheer. Op 7 april heeft het dagelijks bestuur in concept
vastgesteld: de jaarrekening 2021, de begrotingswijzing
2022 en de programmabegroting 2023. De begroting en
de begrotingswijziging zijn opgesteld met de kennis van
vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld
kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de
financiële huishouding van het recreatieschap.
De begrotingen zijn voor een zienswijze aangeboden aan de
deelnemende gemeenteraden en Provinciale Staten.
In de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022
worden deze vastgesteld en voor 15 juli 2022 toegezonden
aan het ministerie van BZK.

Eind 2020 werd de eerste versie van het meerjarenuitvoeringsprogramma
vastgesteld. Afspraak daarbij is dat het programma jaarlijks wordt
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De eerste evaluatie heeft onder andere
een investeringsstrategie opgeleverd, waarmee de projecten in 2022 en
2023 worden gefinancierd. Voor de jaren na 2023 wordt nadrukkelijk
gekeken naar het benutten van meekoppelkansen en het vooruitkijken naar
onder meer subsidieprogramma’s. In de najaarsronde van 2022 wordt het
uitvoeringsprogramma en de projecten opnieuw geëvalueerd.

Heropening Schanszichtpad
Eén van de projecten van het uitvoeringsprogramma is de heropening
van het Schanszichtpad. Deze wandelroute start bij de uitkijktoren naast

Zaanse Schans. Het pad is 1100 meter lang en is in het broedseizoen

Stand van zaken
zorgboerderij De Marsen

(van 15 maart tot 15 juni) gesloten. Staatsbosbeheer beheerde de route.

Na de geslaagde verkoopprocedure in 2021, wordt samen

Door onvoldoende financiële middelen om onderhoud uit te voeren,

met het consortium Twiske Zorg gewerkt aan de realisatie

is het pad onbegaanbaar geworden en de afgelopen jaren gesloten

van de zorgboerderij. Het consortium voert gesprekken

geweest. Na overleg met diverse betrokken partijen, waaronder de

om te komen tot een intentieovereenkomst met een

gemeente Zaanstad, heeft het bestuur op 25 juni 2020 besloten

zorgpartij. De gemeente Landsmeer is nauw betrokken bij

€ 180.000 bij te dragen aan het herstellen en het daarna in beheer

de planvoorbereiding. In het najaar van 2021 werd door een

nemen van het Schanszichtpad. Naar verwachting is het pad in het begin

aantal ouders ingesproken. Zij maakten hun wensen kenbaar,

van 2023 begaanbaar.

waaronder voortzetting van de dagbesteding.

het Zaans Museum en is een alternatief voor de drukke route over de

Het bestuur organiseerde op 19 januari een tweede
bijeenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over het contact
houden met de ouders/verzorgers. Het consortium zegde
toe zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen.
Ook in de media (kranten en lokale omroep) werd aandacht
besteed aan het bouwproces en toekomst van zorg op de
Marsen. Een volgend gesprek met de ouders/verzorgers
wordt gepland, nadat gemeente Landsmeer positief heeft
gereageerd op het schetsontwerp en er met een zorgpartij
een intentieovereenkomst is afgesloten.

Klik hier voor achtergrondinformatie.
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