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Geacht college, 

Hierbij bieden wij u met trots de Jaarstukken 2021 en de Conceptbegroting 2023 van het 
Recreatieschap Westfriesland aan. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van het dagelijks 
bestuur van het Recreatieschap op 8 april 2022. Wij willen u vragen deze stukken aan uw 
gemeenteraden aan te bieden voor het afgeven van een zienswijze.  
 
De stukken worden inclusief deze zienswijzen behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Recreatieschap op 13 juli 2022. 
 
Ook hebben wij een samenvatting van beide stukken bijgevoegd. Hiermee kunt u ‘in een oogopslag’ 
een beeld krijgen van wat wij in 2021 hebben gedaan en in 2023 gaan doen.  
 
Recreatieschap Westfriesland bestaat vijftig jaar! 
2023 wordt een bijzonder jaar voor het Recreatieschap. Het bestaat dan namelijk al vijftig jaar. Hier 
zijn wij trots op en wij willen hier samen met u en de regio op gepaste wijze bij stilstaan.  
 
Jaarstukken 2021 en jaaroverzicht 
De Jaarstukken bevatten een goedkeurende controleverklaring. Deze is aan de stukken toegevoegd. 
 
Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met projecten en werkzaamheden die 
het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Dit jaar is er ook een jubileumuitgave gemaakt van het Natuur- en 
Recreatieplan Westfriesland dat dit jaar vijf jaar bestaat.  Deze stukken kunt u vinden op onze 
website: Jaaroverzicht 2021 en Jubileumuitgave Natuur- en Recreatieplan.   
 
Rekeningresultaat 2021 
Het jaar 2021 is sluitend afgesloten. Er is geen sprake van een positief of negatief resultaat.  
 
WNT (Wet Normering Topinkomens) 
De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de 
inhuur in 2021 zich verhield tot de WNT-norm. In 2021 heeft het Recreatieschap structureel een 
medewerker buitendienst (via WerkSaam) ingehuurd. Daarnaast zijn medewerkers voor de 
buitendienst ingehuurd. De beloningen hiervoor liggen ruim onder de WNT-norm. 
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Conceptbegroting 2023 
De conceptbegroting is bijgevoegd. 
 
Zienswijzen Kadernota 2023 
Conform de regionale afspraken is eind 2021 een Kadernota 2023 aan u toegezonden met het 
verzoek hierop een zienswijze af te geven. Ook is regionaal afgesproken dat de (gevolgen van de) 
besluitvorming over deze zienswijzen in de begroting wordt verwerkt.  
 
Een overzicht van de zienswijzen die wij hebben ontvangen, inclusief de reactie van het algemeen 
bestuur hierop, is bijgevoegd.  
 
Resultaat begroting 
De Conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 sluiten met een positief resultaat. Wel 

laat het een afnemend resultaat zien. De ontwikkeling van het resultaat zal de komende jaren 

nauwlettend in de gaten worden gehouden en wanneer het resultaat (structureel) negatief lijkt te 

worden, wordt hier op geanticipeerd.   

 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande Conceptbegroting 2023. 
 
Advies 
Wij stellen u voor om het algemeen bestuur te adviseren om in de vergadering van 13 juli 2022 het 
volgende te besluiten: 
- De Jaarstukken 2021 vast te stellen;  
- De Conceptbegroting 2023 vast te stellen; 
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2023 en autorisatie te 

verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; 
- Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026. 
 
Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze met 
belangstelling tegemoet. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
 
 
 
 
 
 
Nico Slagter,  
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland 
 
 

 

Bijlagen:  
- Overzicht Zienswijzen Kadernota 2023 
- Jaarstukken 2021 
- Concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 
- Jaarstukken 2021 ‘in één oogopslag 
- Begroting 2021 ‘in één oogopslag’ 


