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Aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten 
 
 
 
Datum    : 30 september 2021 
   
Uw kenmerk   :  
Ons kenmerk    : 936752 
 
Contactpersoon  : Karel Schoenaker 
Doorkiesnummer  : 06-83698165 

E-mail : k.schoenaker@recreatieschapwestfriesland.nl 
 
Betreft    : Terugkoppeling besluitvorming jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022  

 

Geachte  Raadsleden van de Westfriese gemeenten, 

Op 8 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap de jaarstukken 2020 en de 

conceptbegroting 2022 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 7 juli 2021. Graag 

wil ik u informeren over de besluitvorming.  

Zienswijzen en besluit algemeen bestuur 
Op de Jaarstukken 2020 is door alle gemeenten een positieve zienswijze gegeven.  
 
Op de Conceptbegroting 2022 zijn de volgende zienswijzen gegeven: 
 

Gemeente 
Medemblik 

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022, met de opdracht aan 
u om het tekort in 2025 in de meerjarenraming zo spoedig mogelijk op te lossen. 
 

Gemeente 
Opmeer 

Een negatieve zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2022 van het 
Recreatieschap en daarbij het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap te 
adviseren om de voorgenomen storting in de algemene reserve achterwege te 
laten. 

De overige gemeenten hebben een positieve zienswijze op de Conceptbegroting 2022 gegeven. 
 

 
Reactie zienswijze Opmeer 

Op de begroting 2022 was vanuit Opmeer is een negatieve zienswijze ontvangen omdat de begroting 

een voorgenomen storting van het resultaat in 2022 in de Algemene Reserve noemt. Deze komt 

daarmee boven de regionaal afgesproken 2,5% uit. De werkwijze is dat als er uiteindelijk een 

resultaat is, het algemeen bestuur een voorstel krijgt hoe daar mee om te gaan. Daarin zullen de 

regionale afspraken uiteraard gehanteerd worden.  
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Formeel gezien mag het algemeen bestuur overigens wel afwijken van de maximale Algemene 

Reserve van 2,5%. Als er geen aanleiding voor is zal dit niet worden voorgesteld. 

Er is besloten bovengenoemde tekstueel aan de begroting toe te voegen. Het lid van het algemeen 

bestuur vanuit de gemeente Opmeer heeft aangegeven daarmee een positieve zienswijze af te 

kunnen geven.  

Reactie Zienswijze Medemblik 

In de positieve zienswijze vanuit Medemblik wordt gevraagd om een oplossing om het negatieve 

resultaat in 2025 in de meerjarenbegroting op te lossen. In het voorstel is hierop ingegaan. Daarin 

staat:  

De Conceptbegroting 2022 sluit met een positief resultaat. De Meerjarenraming 2023-2025 laat in 

2025 een negatief resultaat zien. Er zijn echter verschillende factoren die de komende jaren invloed 

kunnen hebben op de begroting en het (meerjarig) begrotingsresultaat. Hierdoor acht het bestuur het 

te voorbarig om nu al actie te ondernemen. De ontwikkeling van het resultaat zal de komende jaren 

in de gaten worden gehouden en wanneer het resultaat structureel negatief lijkt te worden, wordt 

hierop geanticipeerd. 

Het algemeen bestuur heeft de Jaarstukken 2020 en Begroting 2022, met inbegrip van de genoemde 

tekstuele aanpassing conform voorstel vastgesteld. 

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
 
 
 
Nico Slagter,  
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland 


