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Geachte raadsleden en leden van Provinciale Staten,
Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 Alkmaarder- en Uitgeestermeer met een
aanbiedingsbrief toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten. Op grond van
het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een
zienswijze kenbaar te maken. Behalve van Beverwijk en de provincie Noord-Holland zijn de zienswijzen ontvangen. De
ontvangen reacties zijn (in het kort) als volgt:

1) Gemeente Zaanstad
a) De gemeente heeft een positieve zienswijze afgegeven;
b) Met het verzoek de gemeente geregeld te informeren over “…, dat er in 2022 meer duidelijkheid over
het lange termijn evenwicht van investeringen, kosten en de dekking daarvan voor dit deelgebied gaat
komen. Daarbij worden de diverse financieringsmogelijkheden, zoals subsidies, leningen en
cofinanciering, verder onderzocht om een structureel sluitende meerjarenbegroting voor dit deelgebied
te realiseren.”
c) “…, de bekostiging van het Bestuursbureau recreatieschappen vanaf 2023 en volgende jaren ten laste
van de reservevoorziening van het recreatieschap wordt gebracht. Wij kunnen hiermee instemmen. Dit
past onzes inziens in de lijn van de plaatsgevonden besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het
recreatieschap d.d. 1 december 2021.”
2) Gemeente Alkmaar
“… een zienswijze in te dienen gelijk aan de zienswijze van 25-11-2021, waarin werd aangegeven dat de
kosten van het bestuursbureau vanaf 2023 niet moeten leiden tot bezuiniging op het beheer, dan wel tot
verhoging van de participantenbijdrage.”
3) Gemeente Uitgeest
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 van het RAUM en daarbij het
bestuur te verzoeken om:
a) Bij de begroting van 2023 en kadernota 2024 meer urgentie en duidelijkheid te geven aan hoe de
meerjarenbegroting van onderdeel A-UM duurzaam sluitend wordt.
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b) Alternatieve strategieën te schetsen om tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting te komen,
mocht het uitvoeringsprogramma niet de gewenste opbrengsten genereren.
4) Gemeente Castricum
“Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 van het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).”
5) Gemeente Heiloo
“Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 van het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).”
6) Gemeente Heemskerk
“De raad besluit geen zienswijze te geven op de Kadernota 2023 van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer”.

Het besluit van het algemeen bestuur (AB 11-05-2022) op de zienswijzen is als volgt:
1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen;
2. in te stemmen met de verzoeken om een duurzaam sluitende meerjarenbegroting te presenteren bij de
Kadernota 2024;
3. het opstellen van een dasboard waarmee de uitvoering van het uitvoeringsplan (UP) kan worden
gemonitord en de rapportage hiervan te bespreken bij de reguliere AC-vergaderingen;
4. en op de binnengekomen reacties per brief te reageren zoals in de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.
Reactie RNH n.a.v. de ontvangen zienswijzen
Op basis van de ingediende reacties en zienswijzen wordt het volgende vastgesteld:
Ad 1 & 3 Zienswijzen Zaanstad en Uitgeest
1) het presenteren van een duurzaam sluitende meerjarenbegroting bij het aanbieden van de Kadernota 2024;
2) het instellen van een projectgroep bestaande uit RNH (PM en FEZ) en (een vertegenwoordiging van de) de
financieel adviseurs van de participanten:
a) om de noodzakelijke scenario’s uit te werken en
b) alternatieve strategieën te schetsen indien het uitvoeringsplan niet leidt tot de gewenste opbrengsten;
3) het dekken van de jaarlijkse bijdragen aan het Bestuursbureau ten laste van de reserves betekent dat
structurele kosten worden gedekt door de reserve hetgeen in strijd is met de BBV-regels (Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten). Het vinden van een acceptabele oplossing wordt eveneens
meegenomen bij het uitwerken van een duurzaam sluitende meerjarenbegroting.
Ad 2 Zienswijze Alkmaar
Zie daarvoor “Ad 1 & 3 Zienswijzen Zaanstad en Uitgeest”:
“het dekken van de jaarlijkse bijdragen aan het Bestuursbureau ten laste van de reserves betekent dat
structurele kosten worden gedekt door de reserve hetgeen in strijd is met de BBV-regels (Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten). Het vinden van een acceptabele oplossing wordt eveneens
meegenomen bij het uitwerken van een duurzaam sluitende meerjarenbegroting.”

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Sophie Zwetsloot
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.

