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Reactie op financiële jaarstukken 2017.

Af del ing

24 juni 2017
A. Warmenhoven
LOF/recreatie

Geacht bestuur,

Op 14 april 2017 heeft u ons de financiële jaarstukken van uw Schap toegestuurd en ons in
de gelegenheid gesteld hierop eventueel een zienswijze kenbaar te maken. Wij maken hierbij
van deze mogelijkheid gebruik.
De jaarstukken geven een positief beeld over de financiële situatie van het recreatieschap.
Zowel de jaarrekening als de begroting van de beide schaponderdelen zijn sluitend. Er
is/wordt volop ingezet op kostenbesparingen en daarnaast zijn de werkelijke baten hoger
dan begroot. Positief is bovendien dat het recreatieschap ook op de langere termijn streeft
naar evenwicht in de begroting. De jaarstukken hebben dan ook de instemming.
Een aantal zaken/ontwikkelingen vragen echter wel de aandacht.
1.

In het bestuurlijk overleg is tussen het college van Oostzaan en het bestuur van het
recreatieschap afgesproken dat er maximaal 5 geluidsdagen voor evenementen in het
’t Twiske worden toegestaan. In de stukken wordt gemeld dat in 2017 een derde
groot evenement van start gaat in het Twiske (Pleinvrees). Het totaal aantal
geluidsdagen komt hiermee op 5, waarmee het maximum aantal evenementen is
bereikt. Verder geven we u mee bij de planning van toekomstige evenementen
rekening te houden met het broedseizoen.

2.

Op bladzijde 5 van de jaarrekening van het Twiske wordt gemeld dat voor de
noodzakelijke vervangingen aan het parkeersysteem voor de komende jaren rekening
wordt gehouden met een bedrag van ca. € 60.000 per jaar aan afschrijvingen, welke
zijn opgenomen in de begroting. De vraag luidt waarom een dergelijk hoog
afschrijvingsbedrag wordt aangehouden. Wij verzoeken u dit bedrag te onderbouwen.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

3.

In de programmabegroting 2018 van onderdeel landschap waterland meldt u dat een
van de programma accenten van het Schap betreft het begeleiden van de uitvoering
van de recreatievoorzieningen voor het project Markermeerdijk. Ons is niet duidelijk
of binnen dit project rekening is gehouden met de financiering van het groot
onderhoud en beheer van deze voorzieningen en of er afspraken zijn gemaakt
wie/welke partij na realisatie hiervoor verantwoordelijk is, Wij geven u in overweging
dit in de volgende programmabegroting inzichtelijker en transparanter te maken.

4.

U geeft in de stukken aan dat het Algemeen bestuur medio 2017 een besluit neemt
over het samengaan van de boekhoudingen van het voormalige Schappen Het Twiske
en Landschap Waterland. Naar onze mening kan er pas een besluit worden genomen
over de samenvoeging als sprake is van een volledig sluitende begroting, waarin ook
de inhaalslag voor het groot onderhoud en beheer van de voorzieningen in het
Twiske financieel is verwerkt. Dit laatste dient te worden verantwoord in een
financiële rapportage. Wij vragen u verder nadrukkelijk te bezien of dit besluit ook de
goedkeuring van de raden binnen de gemeenschappelijke regeling behoeft.

Tenslotte melden wij dat dit een voorlopige zienswijze betreft. Om agenda-technische
redenen is het pas mogelijk de jaarstukken in de raadscommissie Wonen, Leven en Mobiliteit
van 19 juni a.s. aan de orde te stellen. Eventuele zienswijzen van de raad over de
jaarstukken zullen door de portefeuillehouder tijdens de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 29 juni 2017 nog worden ingebracht.
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

A. van den Assem

R. Meerhof

Secretaris

burgemeester
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