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Mededeling AB Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer
Vergadering
Adviescommissie
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur

22 maart 2022
6 april 2022
11 mei 2022

Onderwerp
Highlights en bestuurlijke opvolging voorzittersoverleg 2 februari 2022
Het dagelijks bestuur neemt kennis van
de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn in het voorzittersoverleg van 2 februari 2022 2021 en
de wijze waarop dit terugkomt op de bestuurlijke agenda van Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer.
Bestuurlijke achtergrond
Het voorzittersoverleg overlegt vier maal per jaar over schapsoverstijgende zaken. De Algemeen
Besturen ontvangen het verslag van het voorzittersoverleg alsmede de daar behandelde stukken. Om
de belangrijke punten voor het recreatieschap er uit te lichten wordt een toelichting gegeven over de
uitkomst van de behandeling daarvan en tevens aangegeven wanneer e.e.a. terugkomt op de agenda
van het Algemeen Bestuur van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer..
Toelichting mededeling
Onderwerp
5 Wijzigingsvoorstel
Dienstverlenings
Overeenkomst

6 P&C Mededeling

7 Herbegrenzing NNN

Afgesproken lijn/aandachtspunten
De door het GAB voorgestelde
wijziging van de DVO wordt ter
vaststelling voorgelegd in de
eerstvolgende AB-vergaderingen
nadat inzichtelijk is gemaakt wat een
eventuele opzegging betekent voor de
andere schappen en dit in een kort,
extra overleg met de voorzitters wordt
besproken

Agenda AB
AB 1e kwartaal 2022,
Bestuursvoorstel
Bestuursbureau

De mededeling kan naar de AB’s
verstuurd worden nadat inzichtelijk is
gemaakt wat de wijzigingen voor
effect hebben op de begroting per
recreatieschap
Waar nodig zullen de bestuurlijk
trekkers van de schapsbesturen per
project met de verantwoordelijk
gedeputeerde overleggen.

AB 1e kwartaal 2021
Mededeling RNH

N.v.t.

8 Wet Open Overheid
Mededeling

9 Bestemmingsmanagement
Mededeling

10 Geweldsmiddelen Boa’s

13a Wetswijziging Wet
Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR)

13b Voortgang
recreatiemonitor en uitrol
resono-tellers

Waar mogelijk wordt de verbinding
gezocht met andere ontwikkelingen
zoals de WGR. Begonnen wordt met
een ambtelijke verkenning en waar
mogelijk inzichten mee te nemen die
in andere gezamenlijke regelingen
worden opgedaan.
Draagkracht onderzoek door bureaus
Buiten en Ruimte en Vrijetijd moet
leiden tot strategieën om drukte te
verspreiden en
ontwikkelperspectieven. Rapport is
februari gereed. Werkgroep data is
ingesteld waarbij de schappen
vertegenwoordigd zijn via RNH.
RNH gaat niet verder in beroep tegen
de uitspraak van de rechter om de
korte wapenstol en pepperspray af te
nemen van de Boa’s. Er is meer
momentum nodig om het probleem
op de agenda te zetten en de afspraak
is gemaakt om hierop alert te zijn.
De nieuwe WGR heeft gevolgen voor
de 5 recreatieschappen. Besloten is tot
de oprichting van een brede
ambtelijke werkgroep om
aanpassingsvoorstellen te bespreken
en in de normale vergadercyclus voor
alle
recreatieschappen tegelijk de
wijzigingen ter besluitvorming voor te
leggen. Mw. Groot is bereid als
bestuurlijk trekker op te treden in het
proces van de wijziging van de GR.
De modernisering van de
recreatiemonitor heeft geleid tot
aanwending van gps-tellingen. Het
project zit nu in uitrolfase en kan
afgesloten worden. In januari 2023 zal
voor eerst een jaarrapportage met
behulp van deze nieuwe telmethodiek
gepresenteerd worden.
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