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Geacht college,
Graag willen wij u hierbij verzoeken een voorstel voor de wijziging van de GR Recreatieschap
Westfriesland over te nemen en aan uw raad voor te leggen. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur
van het Recreatieschap in zijn vergadering van 12 mei 2021 besloten.
Aanleiding
De aanleiding van de wijziging is de wens van het Algemeen Bestuur om een eigen nota activabeleid
te kunnen hanteren. De GR-tekst bepaalt nu nog dat het Recreatieschap de Financiële Verordening
2017 van de gemeente Stede Broec volgt. Daarmee volgt het ook automatisch de nota activabeleid
van de gemeente.
Door verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden en begroting tussen de gemeente Stede
Broec en het Recreatieschap, voldoet deze nota activabeleid niet (volledig). Er moet dusdanig vaak
structureel worden afgeweken dat er is besloten om op basis van de nota van de gemeente Stede
Broec een eigen nota op te stellen.
Wijziging GR-tekst
Om een eigen nota activabeleid vast te kunnen stellen dient Artikel 24 in de GR-tekst aangepast te
worden. Dit artikel vermeldt in de huidige GR-tekst hierover:
Artikel 24
1. Met betrekking tot de regels op het gebied van administratie en het beheer van
vermogenswaarden is de betreffende verordening van de centrumgemeente van toepassing.
2. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.
3. Met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden is de
betreffende verordening van de centrumgemeente van toepassing. Deze regels dienen onder meer te
waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer worden
getoetst.
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