
Bijlage: Overzicht van zienswijzen op de Kadernota 2023 van het Recreatieschap Westfriesland 
 

Gemeente Zienswijze Reactie/besluit algemeen bestuur 

Drechterland 
 

Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 
2023 van het Recreatieschap Westfriesland. 
 

De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 

Enkhuizen 
 

Voorstel: De raad geeft een positieve zienswijze af over de 
Kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Westfriesland. 
 

De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 

Hoorn 
 

1. De gemeente Hoorn verhoogt vanwege de werkzaamheden 
van Recreatieschap voor stadsstrand Hoorn vanaf 2023 de 
jaarlijkse bijdrage aan Recreatieschap (op basis van 
inwoneraantal) maximaal met € 44.720 (excl. indexatie); 
2. De gemeente Hoorn geeft Recreatieschap de opdracht om 
op een andere wijze dekking te zoeken voor de € 42.640, die 
Recreatieschap extra vraagt aan de gemeente Hoorn; 
3. De gemeente Hoorn geeft aan om de indexatie van 2,3 % 
toe te passen op de kosten, in plaats van op de bijdrage per 
inwoner; 
4. de gemeente Hoorn gaat verder akkoord met de Kadernota 
2023 van Recreatieschap. 

1. + 2. De werkzaamheden aan het stadsstrand worden via een beheerovereenkomst tussen 
de gemeente Hoorn en het Recreatieschap vastgelegd. De financiële verplichtingen zullen 
ook onderdeel worden van deze overeenkomst. Hierbij zullen de uitgangspunten uit het  
besluit van het algemeen bestuur de basis vormen. Er ontstaan daardoor twee scenario’s: 
a. De gemeente Hoorn houdt vast aan dit standpunt en zal de overeenkomst niet tekenen. 
In dat geval zal het Recreatieschap de werkzaamheden niet uitvoeren.    
b. De gemeente Hoorn tekent de overeenkomst wel. In dat geval verbindt het zich aan de 
financiële verplichtingen en zal het Recreatieschap deze kosten conform de overeenkomst in 
rekening brengen.    
 Deze keuze voor het te kiezen scenario wordt aan de gemeente Hoorn voorgelegd. 
 
3. Het Recreatieschap hanteert al jaren deze wijze van berekenen van de gemeentelijke 
bijdrage. De koppeling tussen het aantal inwoners en de gemeentelijke bijdrage is legitiem 
omdat een toename van inwoners leidt tot meer druk op de recreatiegebieden en 
voorzieningen en daarmee een toename van beheer- en investeringslasten.  
 
Als alleen de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd wordt en er geen rekening wordt 
gehouden met de toename van het inwonersaantal zal er naast de indexering ook een extra 
verhoging doorberekend moeten worden aan de gemeenten. Gebeurt dit niet dan moet dit 
geïnterpreteerd worden als een bezuinigingstaakstelling: immers de werkzaamheden nemen 
toe, terwijl de bijdrage gelijk blijft.    
De relatie tussen het inwonersaantal en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
wordt in stand gehouden. In de volgende Kadernota’s zal hier nader aandacht aan worden 
besteed.  
  
Het laatste punt is ter kennisgeving aangenomen. 
 



 Koggenland 
 

Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 van 
het Recreatieschap 
 

De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 

Medemblik   
 

Over de Kadernota 2023 van het Recreatieschap 

Westfriesland  een positieve zienswijze uit te brengen. 

Met daarbij het volgende aandachtspunt: 

1. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap informeert 

het algemeen bestuur over de voortgang van de gesprekken 

met gemeente Hoorn over het beheer en onderhoud van het 

stadsstrand Hoorn in de P&C-cyclus. 
 

De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen en het genoemde aandachtspunt wordt 
overgenomen. 
 

Opmeer 
 

Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 van 
het Recreatieschap Westfriesland. 
 

De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 

Stede Broec Een positieve zienswijze af te geven over de Kadernota 2023 
van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
Westfriesland. 
 

De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 

 


