Gemeen/rERLAND

9!
Monnickendam, 17 mei 2022

Nummer:

184-221

Portefeuillehouder:
Contact via:

H. Boland
Regio Team

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:

art. 35 Wet gemeenschappelijke regeling

Aan de Raad
Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Twiske-Waterland
Voorstel
De zienswijze op de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Twiske-Waterland
vast te stellen, zoals verwoord in bijgaande brief waarin wordt bericht dat deze financiële stukken geen
aanleiding geven tot een inhoudelijke reactie.
Inleiding
De gemeenschappelijk regeling (GR) Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van
de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam (Noord), Edam-Volendam, Purmerend,
Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Waterland en Zaanstad. Het recreatieschap beheert en onderhoudt
recreatieterreinen, natuurterreinen en recreatieve routes en objecten in haar werkgebied. Zij bekostigt
haar activiteiten uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten.
Als deelnemende participant in de gemeenschappelijke regeling (GR) van Recreatieschap TwiskeWaterland zijn wij jaarlijks een financiële bijdrage verschuldigd aan het recreatieschap.
Bij de brief van 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland de
volgende financiële stukken toegezonden:
Jaarstukken 2021 van Recreatieschap Twiske-Waterland;
Begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap Twiske-Waterland;
Programmabegroting 2023 van Recreatieschap Twiske-Waterland.
Deze stukken zijn op de lijst ingekomen stukken van 14 april 2022 geplaatst.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) worden de gemeenteraden in de
gelegenheid gesteld om, binnen acht weken nadat deze stukken zijn toegezonden, hun zienswijze naar
voren te brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen van de gemeenteraden worden voorgelegd
aan het algemeen bestuur en wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het algemeen bestuur van
de GR op 6 juli 2022.

Kaders
In de vastgestelde nota verbonden partijen 2019 zijn de kaders aangegeven waarbinnen invulling dienst
te worden gegeven aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Met betrekking tot de begrotingen is
vermeld:
I.
AIie concept-begrotingen worden in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan
geven.
II.

Ontwerp-jaarrekeningen die niet of marginaal afwijken worden in beginsel niet inhoudelijk
behandeld.

Ill.

De kadernota en de jaarrekening van de GR VrZW en GR GGD worden wel in de raad
behandeld.

Argumenten
1.1 De programmabegroting 2023 van Recreatieschap Twiske-Waterland sluit af met een positief saldo
De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van €120.769
1.2 De begrotingswijziging 2022 geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen
De wijzigingen in de begroting hebben geen financiële gevolgen voor de participanten. De lange termijn
financiële raming voor het recreatieschap is positief.
Kanttekeningen
2.1 De jaarrekening wordt niet inhoudelijk behandeld in dit voorstel
In de kaders van de vastgestelde nota verbonden partijen is afgesproken dat jaarrekeningen (muv GGD
en VrZW) die niet of marginaal afwijken niet inhoudelijk worden behandeld in de raad.
De jaarrekening zoals u die op de lijst ingekomen stukken 14 april 2022 is geplaatst, wijkt niet danwel
marginaal af van de daarbij behorende begroting. De jaarrekening is dan ook niet meegenomen in dit
voorstel. In de reactiebrief wordt de jaarrekening voor kennisgeving aangenomen.
2.2 Het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland beslist over de begrotingswijziging 2022
en de begroting 2023
In de vergadering van 6 juli 2022 zal het algemeen bestuur besluiten over definitieve vaststelling van de
begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022. Het algemeen bestuur van het recreatieschap blijft
zelfstandig en is niet gehouden om op- en aanmerkingen ter kennis gebracht door de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling over te nemen of zich daarover uit te spreken.
2.3. De begroting en 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.
Financiële toelichting
Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participanten bijdrage jaarlijks
geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdrage te
verhogen. Ten tijde van de opstelling van de kadernota 2023 is uitgegaan van de toen geldende CPI-index
van 0,8% uit november 2020. Bij het opstellen van de realistische programmabegroting 2023 was dit
percentage inmiddels 5,17%. Deze laatste CPI-index is verwerkt in de programmabegroting 2023 en is van
invloed op de participantenbijdrage.
De gezamenlijke participantenbijdrage van Twiske-Waterland in 2023 bedraagt € 2.697.442.
De gemeente Waterland draagt (afgerond) per jaar 0,65% bij. Voor 2023 wordt deze bijdrage € 17.494.
In de begroting 2023 is € 17.207 opgenomen, dit is geen significante afwijking.
Inkoop
n.v.t.

Communicatie
Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het dagelijks bestuur daarvan in kennis
gesteld middels bijgaande brief, zodat de reactie bij de besluitvorming over de begrotingswijziging 2022
en de begroting 2023 in het algemeen bestuur kan worden meegewogen.
Personeel en organisatie
n.v.t.
Uitvoering en planning
2 juni 2022: voorbereidende raad
9 juni 2022: besluitvormende raad
13 juni 2022: zienswijze aan recreatieschap toezenden voor besluitvorming algemeen bestuur
6 juli 2022: behandeling van de financiële stukken in het algemeen bestuur van recreatieschap TwiskeWaterland
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