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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.05 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2021 Recreatieschap Westfriesland 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Sport, recreatie en sportaccommodaties 

ZAAKNUMMER  ZK19004096 

AANLEIDING  In de vergadering van 5 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorstellen van de griffiers 

in Noord-Holland Noord om te komen tot een verbetering in de informatie voorziening van 

de gemeenschappelijke regelingen. Eén van de verbeteringen is dat de gemeenschappelijke 

regeling uiterlijk 1 januari een Kadernota met de beleids- en de financiële kaders voor het 

daarop volgende jaar aanbieden aan de gemeenteraden. Deze geven dan uiterlijk voor 1 

maart hun zienswijze af. 

 

In dit raadsvoorstel wordt de Kadernota 2021 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) 

aan u voorgelegd 

KADER  Het raadsbesluit van 5 februari 2018 met betrekking tot het instemmen met de voorstellen 

van de Regietafel Noord-Holland Noord met betrekking (FUGR2018). 

WIJ STELLEN VOOR  Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2021. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Het RSW heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het 

landschap in West-Friesland. Dit doet het concreet door: 

 

 de vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid via het Natuur- en 

Recreatieplan West-Friesland; 

 het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen. 

 

De taken bestaan, naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan,  vooral uit het 

inrichten en beheren van de (recreatie)terreinen en de voorzieningen en het beheer en 

onderhouden van recreatienetwerken (vaar-, fiets- en wandelroutes). 

 

Het Natuur- en Recreatieplan is van de hele regio. Dat geldt ook voor de uitvoering ervan. 

Daarom adviseert het RSW gemeenten en werkt het intensief met hen en andere 

gebiedspartners samen om bovengenoemd plan uit te voeren. 
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ONDERBOUWING  In de Kadernota 2021 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2021. 

 

Beleid 2021 

Voor 2021 is er voor het RSW geen sprake van andere doelstellingen of wijzigingen in het 

beleid ten aanzien van de voorgaande jaren. Er zijn ook geen wettelijke taken die dit tot 

gevolg hebben. Wel zal de afdeling Groen- en Recreatiebeheer in 2021 een nieuwe 

werklocatie betrekken. De lasten van deze nieuwe locatie zijn binnen de huidige budgetten 

opgevangen. 

 

Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 

Het ligt niet in de verwachting dat wordt afgeweken van de huidige, reguliere 

bedrijfsvoering of het bestaande beleid. Het Natuur- en Recreatieplan zal, indien nodig, 

worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Het plan is flexibel genoeg om mee 

te bewegen met deze veranderingen. 

 

In 2022 of 2023 wordt het stadsstrand Hoorn opgeleverd. Het is mogelijk dat het RSW een 

rol zal spelen in het onderhoud daarvan. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden 

en kan gevolgen hebben voor de begroting 2022 en volgende jaren 

 

Risicomanagement/weerstandsvermogen 

In de Kadernota 2021 zijn geen risico’s aangegeven en is er geen opstelling gemaakt van 

het weerstandsvermogen. Dit zal nader in de begroting 2021 worden uitgewerkt.  

 

(Meerjaren)begroting 2021 e.v. 

Op basis van de Kadernota 2021 wordt tot en met 2023 geen tekort verwacht. Pas in 2024 

ontstaat een tekort van € 11.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de investeringen met 

maatschappelijk nut verplicht worden geactiveerd en dus lasten geven in de exploitatie. 

Voor de wijziging van deze regelgeving vond dekking uit de reserves plaats. We gaan er 

van uit dat dit tekort wordt opgevangen en bij het aanbieden van de begroting 2021 een 

sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd. 

KANTTEKENINGEN  N.v.t. 

FINANCIËN  De bijdrage voor 2021 wordt geïndexeerd met 2,33 % voor de lonen en prijzen. Deze 

indexatie is in overeenstemming met de FUGR 2018. Door de indexatie stijgt de bijdrage per 

inwoner van € 5,61 naar € 5,74. Voor de begroting 2021 bedraagt de bijdrage € 131.000. In 

de begroting 2021 en verder staat echter een bijdrage van € 114.000 geraamd. De raming in 

de begroting  2021 en verder wordt structureel met € 17.000 bijgesteld ten laste van de 

budgettaire ruimte. 
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Datum college: 14 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

DUURZAAMHEID  N.v.t.. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen andere mogelijkheden. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Het RSW draagt met al haar werkzaamheden en activiteiten bij aan de doelstellingen uit 

het Pact van Westfriesland.  De terreinen en netwerken die het RSW ontwikkelt en beheert, 

dragen bij aan het thema’s ‘Wonen en Leefbaarheid’ en ‘Vrije tijd (Leisure)’, maar bieden 

ook kansen voor (toeristische)ondernemers en met name de netwerken dragen bij aan de 

regiopromotie. Tot slot kan het RSW een rol spelen in projecten die bijdragen aan de 

klimaatadaptatie. 

COMMUNICATIE  N.v.t. 

VERVOLG  Na vaststelling in de raad wordt de zienswijze meegedeeld aan het bestuur . 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief RSW; 

2. Kadernota 2021 RSW. 


