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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Kadernota 2023 Recreatieschap (RSW) 

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Economie en toerisme 

ZAAKNUMMER  ZK22000014 

DOCUMENTNUMMER  22.0000006 

AANLEIDING  In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die door 

uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke regeling (GR) voor 

15 december een Kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt en dat de gemeenteraden 

uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 

en de FUGR 2019. 

WIJ STELLEN VOOR  Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023.                                                                    
                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen 

bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de 

uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2023. De conceptbegroting 

2023 wordt voor 15 april 2022 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden. 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  In de Kadernota 2023 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2023. 

1. Aanbieding/bestuurlijke samenvatting 

Gevraagd wordt om in te stemmen met de Kadernota, omdat het college de beschreven 

kerntaken, het nieuwe beleid 2023 (maaien van de vaarroutes en het beheer van het 

stadsstrand Hoorn), passend vinden voor het Recreatieschap.  

 

2. Visie en ontwikkeling 

In 2023 komen er twee nieuwe beleidsterreinen bij; het maaien van de vaarroutes en het 

beheer stadstrand Hoorn.  

 

2.1. Maaien van de vaarroutes 

Het Recreatieschap is het maaien als pilotproject gestart in het seizoen 2018. De aanleiding 

van dit project was dat er in het regionale vaarroutenetwerk verschillende punten zijn waar 

overmatige groei van waterplanten voor overlast zorgt voor de recreanten. Het reguliere 

maaibeheer van het HHNK is onvoldoende om deze problemen op te lossen. Daarom worden 

deze knelpunten vanaf 2018 elk seizoen één keer extra gemaaid (door de aannemer van het 

HHNK, op kosten van het Recreatieschap). Met als resultaat dat het Recreatieschap geen 

meldingen meer krijgt van waterplantenoverlast. De jaarlijkse kosten hiervoor liggen tussen 

de € 5.000,- en €10.000,-. 
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Voorheen werd dit incidenteel gedekt uit het natuur- en recreatieplan. Het DB van het 

Recreatieschap stelt, door het succes, voor om deze kosten structureel op te nemen in de 

Kadernota 2023. 

 

2.2. Beheer stadsstrand Hoorn 

De gemeente Hoorn heeft het Recreatieschap verzocht het in ontwikkeling zijnde stadsstrand 

Hoorn te onderhouden per 2023. Op 6 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur dit verzoek 

behandeld. Hierbij is uitgegaan van een verdeling van 50% Hoorn en 50% Recreatieschap. 

De totale beheerkosten zijn geschat op circa € 130.000,- (prijspeil 2020). Dit leidt tot een 

verhoging van de bijdrage van circa € 0,33 per inwoner (na doorrekening indexatie). Dit 

betreft een verhoging van de bijdrage per inwoner naast de verhoging op basis van de 

regionaal vastgestelde indexatie. 

 

3. Financieel perspectief 

Indexatie loon- en prijs 

Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de Regietafel NH-N 

bepaalde cijfers. Voor de begroting 2023 zijn deze bepaald op 2,3% voor de prijsindexatie en 

2,3% voor de loonkostenindex en een verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen van 

70/30. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:  

 

Prijsindexatie   2,3% * 30% =  0,69%  

Loonkostenindex  2,3% * 70% =    1,61% +  

Indexatie:      2,3% 

 

Hoogte gemeentelijke bijdrage  

Op basis van de genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner voor 2023 met 2,3% 

worden verhoogd van € 5,81 naar € 5,94. Naast de loon- en prijsindexatie vindt er een 

verhoging van de bijdrage per inwoner plaats voor de kosten voor het beheer en onderhoud 

van het stadsstrand Hoorn. Op basis van het prijspeil 2020 bedraagt deze verhoging € 0,31 

cent.  

 

Na verrekening van de indexering voor de begrotingen 2021 t/m 2023 (2,33% + 1,33% + 2,3% 

= 5,96%), komt dit op een bijdrage van € 0,33.  

 

De bijdrage per inwoner voor 2023 wordt op basis van bovenstaande bepaald op € 6,27. Voor 

de begroting 2023 zal het inwonersaantal per 1 januari 2022 worden gebruikt om de totale 

bijdrage per gemeente te bepalen. Omdat dit aantal nu nog niet bekend is, wordt de bijdrage 

tijdelijk berekend met de inwonersaantallen per 1 augustus 2021. Mocht de daadwerkelijke 

raming anders uitvallen dan wordt het bedrag bijgesteld. 

 

4. Weerstandsvermogen 

Risicomanagement/weerstandsvermogen Het Recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 

van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene 

reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald 

door het risico (kans/omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s 
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Datum college: 26 januari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Recreatieschap wordt 

voornamelijk gevormd door de middelen in de reserve Natuur- en Recreatieplan 

Westfriesland en de algemene reserve. De risico’s worden nog geactualiseerd voorafgaand 

aan het opstellen van de begroting. In de begroting 2023 zal dit nader uitgewerkt zijn 

opgenomen. 

   

KANTTEKENINGEN  - Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer in 2023 het stadsstrand in gebruik genomen 

kan worden. In de Kadernota is vooralsnog rekening gehouden met de beheerkosten voor 

het gehele jaar. Het Recreatieschap is met de gemeente Hoorn in overleg om hier meer 

duidelijkheid over te krijgen. Een eventuele bijstelling van deze kosten zal in de begroting 

2023 worden verwerkt. 

- Onzeker blijft wat de gevolgen zijn van opgaven die ontstaan vanuit corona. Of die er zijn 

en hoe die er dan gaan uitzien in 2023 is nu nog niet duidelijk te zeggen. 

FINANCIËN  De toegepaste loon-prijsindexatie 2023 is conform de FUGR2019. De bijdrage voor 2023 

wordt geïndexeerd met 0,69% voor de lonen en 1,61% voor prijzen. De gemeentelijke 

bijdrage bedroeg in 2022 € 132.449,-  en voor 2023 wordt de bijdrage €144.000,-. Het nadeel 

van €11.551,- wordt meegenomen in de opstelling van de begroting 2023. 

 

DUURZAAMHEID  Het RSW kan een rol spelen in projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie.  

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. 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.  

COMMUNICATIE  N.v.t. 

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen 

bestuur van het Recreatieschap.  

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief  

2. Kadernota 2023 

   


