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DATUM  15. juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.04 

ONDERWERP  Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 Recreatieschap Westfriesland  

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Sport, recreatie en sportaccommodaties 

ZAAKNUMMER  ZK20000987 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 
regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting 
voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de 
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld 
dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te 
maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap heeft de jaarstukken 2019 
en de begroting 2021 toegezonden. Het Recreatieschap stelt de raad in de gelegenheid 
zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de jaarstukken 2019 en 
de begroting 2021 in de vergadering van 8 juli 2020 behandelen.  
 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR het Recreatieschap en de Financiële 
Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).  
 

 

WIJ STELLEN VOOR  

 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot de bestemming van het resultaat 

van de jaarrekening 2019; 
3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Het Recreatieschap West-Friesland (RSW) heeft als doel het behartigen van de belangen van 

de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. De aan het RSW 

opgedragen taken bestaan uit: 

 

 het vaststellen en uitvoeren  van het recreatieve beleid, met name het Natuur- en 
Recreatieplan West-Friesland en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 

 het beheren van 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). 
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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. 

 

ONDERBOUWING  

 

Beslispunt 1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

Gevraagd wordt om in te stemmen met het voorstel omdat de jaarrekening kloppend is en 

het Recreatieschap veel heeft betekend op het gebied van recreatie en toerisme voor 

gemeente Koggenland.  

 
Jaarstukken 2019 
In 2019 heeft het Recreatieschap verschillende acties voor onze gemeente uitgevoerd, een 

overzicht is te vinden in de bijlage genaamd jaarstukken 2019 ‘in een oogopslag’ en voor een 

uitgebreide beschrijving het jaaroverzicht 2019b.  

 

Hier zijn de resultaten van 2019 in vier programmalijnen uitgewerkt: Recreatieterreinen, 

Recreatieve netwerken, Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. In het bijzonder heeft 

het Recreatieschap in 2019 voor gemeente Koggenland ook nog specifieke werkzaamheden 

uitgevoerd, denk hierbij aan het uitbreiden en kwaliteitsimpuls van onze routenetwerken, 

het afronden wandelnetwerk Westfriesland.  

 
Jaaroverzicht 2019 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 12.000 positief.  

 
Accountantsverklaring 

De verklaring geeft een positief oordeel over zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid 

van de jaarrekening. 

 
Risico’s  

De in de begroting van 2019 opgenomen risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 
Beslispunt 2.  Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot de bestemming van 

het resultaat van de jaarrekening 2019 

Gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel, omdat het voorstel zorgt voor een 
sluitende begroting.     
 
Jaaroverzicht 2019 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 12.000 positief.  

 

Het rekening resultaat heeft de volgende bestemming: € 2.000 naar de algemene reserve: 

conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten. De Algemene reserve zal daarmee € 

40.000 bedragen. Dat is minder dan het maximum (2,5% van de lasten). €10.000 over te 

hevelen naar 2020: Op 11 december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten € 10.000 

beschikbaar te stellen voor advieskosten voor de nieuwe werkschuur. Deze kosten zullen pas 
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in 2020 worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om van het resultaat € 10.000 over te 

hevelen naar 2020. 

 
Beslispunt 3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

Gevraagd wordt in stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en 
autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; omdat er 

geen sprake is van andere doelstellingen of wijzigingen in het beleid ten aanzien van de 

voorgaande jaren.  

 
Begroting 2021 
Doelstellingen begroting 2021 
De hoofdpunten van het beleid voor 2021 waren o.a.: 

 

 de verdere uitvoering van het Natuur- en recreatieplan West-Friesland 

 een stabiel financieel perspectief zonder verhoging van de gemeentelijke  
              bijdrage 
        geen zaken die het weerstandsvermogen wijzigen  

 

Begroting 2019 

De begroting 2019 is een verdere uitwerking van de kaderbrief. In de begroting is geen 

nieuw beleid opgenomen. Het is een voortzetting van het eerder vastgestelde beleid. 

 

Meerjarenperspectief 2022-2024 

De conceptbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 sluiten met een positief 

resultaat. 

 

Financiële bijdrage gemeente 

De bijdrage 2021 voor Koggenland bedraagt € 131.000.  

In de gemeentelijke begroting staat voor 2021 e.v. een bedrag geraamd van € 114.449.  

Bij het opstellen van de Kadernota 2021 wordt € 16.551 bijgeraamd. 

 

Wens bezuinigen 
Wij hebben verschillende zienswijzen ontvangen met uiteenlopende inhoud. Van positief tot 
het doorvoeren van structurele bezuinigingen van 5% in de begroting 2021. Hoewel er geen 
gewogen en gekwalificeerde meerderheid van de gemeenten voor bezuiniging is, heeft het 
dagelijks bestuur deze wens serieus meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021. 
Door de organisatie zijn daarom de (on)mogelijkheden onderzocht. De conclusie is dat 
structureel bezuinigen niet mogelijk is, zonder dat de kwaliteit van beheer of het aantal 
(kern)taken naar beneden worden bijgesteld. Dit is mede veroorzaakt doordat de GR’en de 
afgelopen jaren behoorlijke bezuinigingsopgaven hebben doorgevoerd. Er is met 10% 
bezuinigd in de periode 2010- 2014 en in 2015 en 2016 is de nullijn aangehouden. Een 
maatregel die is genomen in het kader van ‘samen de trap op, samen de trap af’.  
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Alleen is daarbij het geval dat bij het bepalen van de indexcijfers voor de GR’en, er in de 
praktijk nooit meer dan de inflatie wordt aangehouden en dat GR’en beperkt zijn in het 
vormen van reserves (algemene reserve max. 2,5%). 
 
Daar komt bij dat het Recreatieschap de komende jaren staat voor een aantal uitdagingen 
om de huidige bedrijfsvoering te continueren binnen de begroting. Tot 2026 is zelfs een 
lichte toename van kosten te verwachten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren verschillende 
opgaven gerealiseerd die allemaal binnen de huidige begroting worden opgelost, denk 
bijvoorbeeld aan een nieuwe werkschuur. Hierbij is alle (structurele) ruimte die er was al 
benut en laat de meerjarenbegroting een afnemend resultaat zien dat in 2024 op nul 
uitkomt. Een doorkijk naar 2025 en verder laat zelfs een (minimaal) structureel negatief 
resultaat zien. 
 
Pact en Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 
Bij de vaststelling van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland in 2016 is besloten 
verschillende taken en werkzaamheden te beleggen bij het Recreatieschap. Veelal door de 
uitvoering van projecten waarvan de structurele (financiële) gevolgen binnen de begroting 
zijn opgelost. De werkzaamheden en projecten van het Recreatieschap sluiten aan/dragen 
bij aan de ambities uit het Pact. Dit houdt in dat bezuinigingen bij het Recreatieschap indirect 
ook het behalen van de ambities uit het Pact raken. Sterker nog, als de ambities uit het Pact 
waargemaakt moeten worden, zal dat ongetwijfeld om investeringen vragen. De vraag is wat 
het Recreatieschap in 2021 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die op dit 
moment worden uitgewerkt in het Pact van Westfriesland. De beantwoording van die vraag 
kunt u in de begroting vinden in programma drie ‘Algemeen beheer en beleid’. 
 
(Kern)taken 
Omdat er geen structurele ruimte in de begroting zit, kunnen structurele bezuinigingen niet 
doorgevoerd worden in de begroting 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de kerntaken 
die het Recreatieschap uitvoert. Het algemeen bestuur heeft op 8 april besloten de 
mogelijkheden tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage te willen verkennen. Het dagelijks 
bestuur zal hiervoor een discussiedocument opstellen en deze voorleggen aan het algemeen 
bestuur. In dat voorstel zal gekeken worden naar de lasten. En dan met name welke besluiten 
er ten grondslag liggen aan de (kern)taken die het Recreatieschap nu uitvoert en op basis 
van welke uitgangspunten die worden uitgevoerd. Maar zeker zal er ook gekeken moeten 
worden naar de baten.  
 
Het dagelijks bestuur is van mening dat de gemeenteraden bij deze discussie betrokken 
moeten worden en dat deze discussie regionaal moet worden gevoerd. De uitvoering hiervan 
moet worden uitgewerkt.  
 
De uitkomst van deze discussie en de eventuele (financiële) gevolgen zullen verwerkt 
worden in de kadernota 2022. 
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Risico’s 

Het Recreatieschap heeft in 2017 de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen: risicomanagement 

en Weerstandscapaciteit’ vastgesteld. Conform deze beleidsnota is de inventarisatie van de 

risico’s ook voor 2021 geactualiseerd.  
   

KANTTEKENINGEN  N.v.t. 

FINANCIËN  Jaarstukken 2019 
Rekeningresultaat 2019 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 12.000 positief.  

 

Resultaatbestemming 

Het rekening resultaat heeft de volgende bestemming: 

- € 2.000 naar de algemene reserve: conform de regionaal vastgestelde 
uitgangspunten. De Algemene reserve zal daarmee € 40.000 bedragen. 
Dat is minder dan het maximum (2,5% van de lasten). 

- € 10.000 over te hevelen naar 2020: Op 11 december 2019 heeft het 
algemeen bestuur besloten € 10.000 beschikbaar te stellen voor 
advieskosten voor de nieuwe werkschuur. Deze kosten zullen pas in 2020 
worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om van het resultaat 
€ 10.000 over te hevelen naar 2020. 

 

 

Begroting 2021 

Meerjarenperspectief 2022-2024 
De conceptbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 sluiten met een positief 
resultaat. 
 

Financiële bijdrage gemeente 

De bijdrage 2021 voor Koggenland bedraagt € 131.000.  

In de gemeentelijke begroting staat voor 2021 e.v. een bedrag geraamd van € 114.449.  

Bij het opstellen van de Kadernota 2021 wordt € 16.551 bijgeraamd. 

 

DUURZAAMHEID    N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

   N.v.t 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

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

het Pact van Westfriesland.  
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Datum college: 19 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

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  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks 
bestuur van de Recreatieschap WestFriesland. De raad wordt geïnformeerd door het AB 
van de GR over het besluit over de begroting en de jaarstukken en op welke wijze de 
zienswijze hierbij is betrokken. 
 

BIJLAGEN  1. Raadsbesluit  
2. Jaarstukken 2019 
3. Concept Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024 
4. Jaarstukken 2019 ‘in één oogopslag 
5. Begroting 2021 ‘in één oogopslag’  
6. Jaaroverzicht 2019b 
 


