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Geachte raadsleden,
Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 Geestmerambacht met een aanbiedingsbrief
toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Op grond van het
bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze
kenbaar te maken.
Van Alkmaar en de nieuwe gemeente Dijk en Waard zijn de gemeenteraadsbesluiten ontvangen. De ontvangen reacties
zijn als volgt:
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;
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.

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Beheerbureau
Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

2.

Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks
bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.

Het besluit van het algemeen bestuur (AB 18-05-2022) op de zienswijzen van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard
is als volgt:
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.
3.

Afspraken te maken met betrekking tot het verkrijgen van meer inzicht en grip bij de uitvoering van de visie;
Op de binnengekomen reacties per brief te reageren zoals in de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.

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.
2.

De Programmabegroting 2023 aan te passen aan de participantenbijdragen conform de in medio 2022
opnieuw vast te stellen Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht;
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 AC-vergaderingen.
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