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Geachte raads- en statenleden,
Hierbij biedt het dagelijks bestuur u de programmabegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 van Recreatieschap
Twiske-Waterland aan, zoals deze in ontwerp werden vastgesteld in haar vergadering van 7 april jongstleden. Conform
het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen nodigt zij u uit om binnen 8 weken uw zienswijze over de
beide stukken naar voren te brengen.
Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerp-programmabegroting en
de begrotingswijziging en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt op 6 juli a.s. een
besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden dan vóór 15 juli 2022 toegezonden ter goedkeuring aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Te uwer informatie stuurt zij ook de infographic 2021 en de jaarrekening 2021 voor Twiske-Waterland toe.
De begroting en de 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.

De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van € 120.769.
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 dus verwerkt in de programmabegroting 2023 en is van invloed op de
participantenbijdrage.
Incidentele uitgaven worden gedekt met incidentele middelen en structurele uitgaven met structurele
inkomsten. Voor de minimale omvang van de algemene reserve moet uitgegaan worden van een
weerstandsvermogen van € 427.400. De algemene reserve betreft incidentele middelen voor de uitvoering van
projecten in het meerjarenuitvoeringsprogramma. Bij de evaluatie van het uitvoeringsprogramma wordt meer
inzicht gegeven voor het uitvoeringsprogramma in de komende jaren.

Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in
Oostzaan.
Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-,
wandel- en vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske.

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland,

