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Aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten 
 
 
  
Datum    : 12 augustus 2020 
   
Uw kenmerk   :  
Ons kenmerk    : 870533 
 
Contactpersoon  : Karel Schoenaker 
Doorkiesnummer  : 0228-565750 

E-mail : info@recreatieschapwestfriesland.nl 
 
Betreft     : Terugkoppeling besluitvorming jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021  

 

Geachte raadsleden van de Westfriese gemeenten, 

Op 14 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap de jaarstukken 2019 en de 

conceptbegroting 2021 van het Recreatieschap Westfriesland aan u toegezonden en u gevraagd 

hierop een zienswijze te geven. Deze stukken en de ingediende zienswijzen zijn vervolgens 

behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 8 juli 2020. Graag 

wil ik u informeren over de besluitvorming.  

Zienswijzen en besluit algemeen bestuur 
Op de Jaarstukken 2019 is door alle gemeenten een positieve zienswijze gegeven.  
 
Op de Conceptbegroting 2021 zijn de volgende zienswijzen gegeven: 
 

Gemeente 
Drechterland 

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 en aan het 
Recreatieschap Westfriesland mee te geven dat wordt uitgezien naar de 
verkenning van de mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage per 2022 te 
verlagen. 
 

Gemeente 
Enkhuizen 

De raad geeft een negatieve zienswijze af op de begroting 2021. De raad betreurt 
de wijze waarop het Recreatieschap Westfriesland opvolging heeft gegeven aan 
onze zienswijze op de Kadernota 2021. 
 

Gemeente 
Stede Broec 

Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2021 onder de 
volgende aantekening: de raad is niet tevreden over de wijze waarop GR RSW 
opvolging geeft aan de zienswijze van de gemeenteraad op de Kadernota 2021, 
waarin GR RWS werd verzocht de begroting en ambities zodanig bij te stellen dat 
dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage (en de opdracht 
hierover een toelichting te geven ten tijde van de aanlevering van de begroting 
2021). 
 

De overige gemeenten hebben een positieve zienswijze op e Conceptbegroting 2021 gegeven. 
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Het algemeen bestuur heeft vervolgens besloten om conform het voorstel van het dagelijks bestuur: 
- De jaarstukken 2019 vast te stellen;  
- Van het positieve rekeningresultaat € 2.000  te storten in de Algemene reserve; 
- Van het positieve rekeningresultaat € 10.000 over te hevelen naar 2020 voor advieskosten voor 

de nieuwe werkschuur. 
 
- De conceptbegroting 2021 vast te stellen; 
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en autorisatie te 

verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; 
- Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024. 
 
Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
 
 
 
Nico Slagter,  
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland 


