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Begroting 2021, Jaarstukken 2019
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Begroting 2021
Wat gaan wij doen?

Terreinen
Beheren en onderhouden van aantrekkelijke recreatieterreinen die ruimte bieden aan 
verschillende soorten gebruikers en activiteiten. Daarbij is aandacht voor natuurwaarden 
en biodiversiteit door natuurlijker beheer en keuze in beplanting en terreininrichting. 

Routes
Beheer en onderhoud van 1000 km kwalitatieve routenetwerken waar ontspannen, actief 
en veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst. Maar ook (door)ontwikkeling van 
de kwali- en kwantiteit van deze (boven)regionale netwerken. 

Beleid (1/2)
Uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de projecten op het 
uitvoeringsprogramma. Het plan is afgestemd met en geïntegreerd in de structuurschets 
Westfriesland en het Pact van Westfriesland. Uitvoering gebeurt samen met de gemeenten 
en andere partners in de regio. 
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Begroting 2021

Beleid (2/2)
Advisering aan gemeenten en namens de gemeenten de belangenbehartiging voor de 
Westfriese gemeenten bij partijen als HHNK, provincie enz.

De promotie verloopt via Holland boven Amsterdam.

Wat zijn de zorgen, welke risico’s zijn er?
Actueel zijn de gevolgen van de coronacrisis. Als de maatregelen ook in 2021 gelden of daar invloed op hebben, 
dan kan dat gevolgen hebben voor de (horeca)ondernemers en kan het leiden tot extra inspanning voor hygiëne 
en beperking van bezoekersaantallen.

Ook verwachten wij door corona een toename van gebruik (extra drukte) op de terreinen omdat mensen mogelijk 
meer aangewezen zijn op recreatie dicht bij huis.

Verder is er aandacht voor externe zaken als de extreme klimaatomstandigheden en bestrijding van plagen als de 
eikenprocessierups en Japanse duizendknoop.
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Begroting 2021
Wat mag het kosten?

Totaal lasten € 1.422.000
Totaal baten € 1.392.000

Saldo mutaties in reserves € 41.000

Resultaat na mutaties reserves € 11.000

Totale bijdragen gemeenten € 1.222.000
Bijdrage per inwoner € 5,74

Reserves (stand 1-1) € 1.752.000
Waarvan algemene reserve € 40.000

Onvoorzien € 25.000 

Aantal medewerkers 9,76 fte / 11 personen (daarnaast wordt één collega via WerkSaam ingehuurd) 
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Jaarstukken 2019

‘Wat zouden we doen?’

Beheer en onderhoud van ruim 300 hectare recreatieterrein en 11 zwemlocaties. 

Beheer, onderhoud en ontwikkeling van circa 1000 kilometer recreatieve 
routenetwerken voor varen, fietsen en wandelen. 

Uitvoeren van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Door realisatie van 
eigen projecten maar ook door advisering aan derden en participatie in projecten
van gemeenten, provincie en andere samenwerkingspartijen. 
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Jaarstukken 2019

‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ en ‘Wat hebben we niet kunnen doen?’

Op het gebied van beheer en onderhoud van recreatieterreinen en de recreatieve netwerken zijn de doelen 
behaald. Daarnaast heeft besluitvorming plaatsgevonden over een nieuwe werkschuur voor de afdeling 
Groen- en Recreatiebeheer. Deze zal binnen bestaand budget worden gerealiseerd. Ook heeft er zoals gepland 
advisering, belangenbehartiging en communicatie plaatsgevonden. 

De uitvoering van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan is ook in 2019 doorgegaan. Een aantal afgeronde 
projecten zijn: bebording vaarroutenetwerk, oplossen knelpunten vaarnetwerk (gem. Medemblik), 
Gouden Eeuw munten, onderzoek noord-zuid verbinding vaarnetwerk en kwaliteitsimpuls afvalinzameling.  

Van verschillende projecten is de planning aangepast, waardoor deze later zijn/worden gestart en afgerond.

Voor uitgebreide informatie over de uitvoering van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan kunt u terecht 
op de website.

Op onze website kunt u ook ons uitgebreide jaaroverzicht 2019 vinden. 

https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/
https://recreatieschapwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaaroverzicht-2019b.pdf
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Jaarstukken 2019

Wat heeft het gekost?

Totaal lasten € 1.838.000
Totaal baten € 1.426.000 

Saldo mutaties in reserves € 424.000

Resultaat na mutaties reserves € 12.000

Bijdrage gemeenten € 1.153.000 
Bijdrage per inwoner € 5,46

Reserves € 2.109.000 
Waarvan algemene reserve € 38.000

Aantal medewerkers 10,21 fte / 12 personen (daarnaast wordt één collega via WerkSaam ingehuurd) 


