Voorstel AB Reactie op ontvangen zienswijzen Kadernota 2023
Agendapunt AB 09a

Voorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht
Datum vergadering
Adviescommissie Dagelijks bestuur 30 maart 2022
Algemeen bestuur 18 mei 2022
Onderwerp
Reactie op de ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2023 GAB
Kernboodschap
Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 met een aanbiedingsbrief en de
bijbehorende bijlagen toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het
bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken
een zienswijze kenbaar te maken.
Het algemeen bestuur besluit
1. Dat de reacties van de participanten aanleiding geven tot wijziging van de programmabegroting
2023 op het volgende punt:
de participantenbijdragen van Alkmaar en Dijk en Waard aan te passen conform het bepaalde in
de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht Bijlage 2 – punt 2:
Het inwonertal van de gemeenten Alkmaar, zoals onder 5 omschreven, Heerhugowaard en
Langedijk wordt eenmaal per 5 jaar herzien, voor het eerst met ingang van 1 januari 2022.
2. Afspraken te maken met betrekking tot het verkrijgen van meer inzicht en grip bij de uitvoering van
de visie;
3. Op de binnengekomen reacties per brief te reageren zoals in de bij dit voorstel gevoegde
conceptbrief.
Bestuurlijke achtergrond
• Het algemeen bestuur heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 GAB met de
aanbiedingsbrief en bijlagen toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten.
• Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid
geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken.
• De (concept)raadsbesluiten van Alkmaar en Dijk en Waard zijn tijdig ontvangen.
Onderbouwing besluit
In de afgelopen periode zijn de reacties van Alkmaar en van Dijk en Waard ontvangen:
A. Zienswijze gemeente Alkmaar
1. als zienswijze in te dienen ten aanzien de Kadernota 2023 van het Recreatieschap
Geestmerambacht dat de participantenbijdrage in de programmabegroting 2023 moet worden
aangepast conform de in medio 2022 te herziene Gemeenschappelijke Regeling
Geestmerambacht;
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2. het college op te dragen de onder 1 genoemde zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht;
3. in te stemmen met de trapsgewijze verhoging van de participantenbijdrage en hiervoor in de
gemeentelijke kadernota 2023 een structureel bedrag van € 55.000,- op te nemen.
B. Zienswijze gemeente Dijk en Waard
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2023 van de GR Recreatieschap
Geestmerambacht:
a. Voor 2023 zoekt de gemeente ruimte in haar begroting voor de gevraagde
participantenverhoging. Voor 2024 en daarna moet die ruimte nog gezocht worden.
Daarvoor het verzoek om meer inzicht te krijgen in:
• De duiding van de go / no-go momenten per project/investering. Is er de mogelijkheid
om de projecten tussentijds aan te passen of te stoppen als er onvoldoende dekking of
terugverdiencapaciteit is?
• De mogelijkheden om de risico’s te mitigeren en of dat ook daadwerkelijk gedaan
is/gedaan gaat worden.
• De mogelijke gevolgen van de verschillende geschetste risico's.
• Het risico en de mogelijke gevolgen als gronden niet verworven kunnen worden.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.
Reactie RNH n.a.v. de reacties van de gemeente Alkmaar en van Dijk en Waard
Op basis van de ingediende reacties en zienswijzen wordt het volgende vastgesteld:
1. De Programmabegroting 2023 aan te passen aan de participantenbijdragen conform de in
medio 2022 opnieuw vast te stellen Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht;
2. De volgende afspraken te maken met betrekking tot het verkrijgen van meer inzicht en grip
bij de uitvoering van de visie:
a. actief omgevingsmanagement met de gemeenteraden en bestuurders/wethouders
“eigenaar” (bestuurlijk portefeuillehouder) maken van projecten, gebieden of
richtingen;
b. een jaarlijkse scan van de risico’s en bij een tegenvallend resultaat het treffen van
financiële maatregelen of eventuele aanpassing van de plannen om een dreigend
tekort te voorkomen;
c. toekomstige inkomsten pas in de begroting opnemen op het moment dat deze zijn
veilig gesteld middels afgesloten contracten en/of verkregen subsidies;
d. het jaarlijks laten adviseren door een externe plandeskundige ten aanzien van de te
verwachten kosten en inkomsten;
e. het opstellen van een dasboard waarmee de uitvoering van het UP kan worden
gemonitord en de rapportage hiervan te bespreken bij de reguliere ACvergaderingen.
In bijlage 1 is bijgevoegd de brief voor de gemeenten met de ontvangen reacties en de reactie van RNH.
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Risico’s besluit
Indien u instemt met dit voorstel:
▪ Zijn de participanten op de hoogte van de ingebrachte reacties/zienswijzen en de afhandeling.
Indien u niet instemt met dit voorstel:
▪ Geen terugkoppeling naar participanten met kans op onbegrip en/of nadelig voor imago
Bijdrage aan schapsdoelen
☐ Behoud volwaardig en uniek recreatielandschap
☐ Vergroten gebruik
☐ Versterken duurzaamheid
☒ Vergroten maatschappelijk draagvlak
☒ Vergroten financiële duurzaamheid
Financiële onderbouwing
N.v.t.
Communicatie
Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025
☐ Ontwikkelen en uitvoeren sociale media strategie
☐ Organiseren van issuemanagement
☐ Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen
☐ Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie
☐ Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal)
☐ Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties
Communicatiemiddelen
☒ Bestuursmededeling
☐ Nieuwsbrief
☐ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, sociale media
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Anders ....
☐ Geen
Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke afdelingen / bestuurlijke afstemming):
Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de AC
Stakeholders binnen gebied: N.v.t.
Stakeholders buiten gebied: N.v.t.
Planning
• Versturen van de brief met reacties op zienswijzen aan participanten na behandeling in AB
• Opzetten dashboard voor monitoren UP-projecten – gereed 2de helft 2022

3

Klik of tik om tekst in te voeren.
Voorstel AB Reactie op ontvangen zienswijzen jaarstukken
Agendapunt AB 09a

Bijlagen
1. Concept brief aan gemeenteraden – reactie op zienswijzen jaarstukken.

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam N.v.t.
MT
N.v.t.
Advies van adviescommissie 16 maart en advies van dagelijks bestuur 30 maart 2021
AC 16-03-2022 N.v.t.
DB 30-03-2022:
a. DB neemt kennis van de voorgestelde reactie op de binnengekomen zienswijzen;
b. de brief naar de raden wordt aangepast door RNH (complete toelichting niet nodig - enkel de
besluiten);
c. afstemming (Bestuursbureau) en voor akkoord voorleggen aan de DB-leden;
d. en na het AB van 18 mei 2022 versturen naar de griffies.

Behandelaar
Afdeling Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, Programma-adviseur
Akkoord
Akkoord programmamanager Sophie Zwetsloot
In overleg met directeur RNH Jos Gilliam
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