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De raad besluit
1.
Bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van het
recreatieschap Twiske-Waterland;
Samenvatting
Recreatie Noord-Holland NV heeft de gemeente Oostzaan, conform de
gemeenschappelijke regeling, op 14 april jl. de financiële jaarstukken van het
recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden. Zie bijlage 1.
Het betreft respectievelijk de jaarrekeningen 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de
programmabegrotingen 2018 voor de bedrijfsonderdelen Landschap Waterland en Het
Twiske. De gemeente Oostzaan maakt deel uit van beide voormalige Schappen.
De stukken zijn door het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap voorlopig vastgesteld.
Het college en de raad van de gemeente Oostzaan kunnen binnen 2 maanden (tot 14
juni) een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de jaarstukken. De stukken worden
op 29 juni 2017 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.
Het voorstel is in te stemmen met de jaarstukken en over een aantal actuele
ontwikkelingen een zienswijze kenbaar te maken.

1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
1.

Bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van het
recreatieschap Twiske-Waterland;

Bestuurskader
Gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland.
Gemeentelijk beleidskader
De recreatievisie voor het Twiske uit 2012.
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2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Recreatie Noord-Holland NV heeft de gemeente Oostzaan, conform de
gemeenschappelijke regeling, op 14 april jl. de financiële jaarstukken van het
recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden. Zie bijlage 1.
Het betreft respectievelijk de jaarrekeningen 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de
programmabegrotingen 2018 voor de bedrijfsonderdelen Landschap Waterland en
Twiske. De gemeente Oostzaan maakt deel uit van beide voormalige Schappen.
De stukken zijn door het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap voorlopig vastgesteld.
De stukken worden op 29 juni 2016 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen
Bestuur.
Probleem
Het college en de raad van de gemeente Oostzaan kunnen formeel binnen 2 maanden
(tot 14 juni) een zienswijze kenbaar maken over de financiële jaarstukken. Na het
verstrijken van deze termijn, kunnen eventueel ook nog zienswijzen worden ingebracht.
Over deze zienswijzen worden in dat geval door de portefeuillehouder melding gemaakt
tijdens de vergadering van 29 juni.
Achtergrond
De jaarstukken zijn besproken in de ambtelijke adviescommissie en in het Dagelijks
Bestuur van het recreatieschap. Beide organen hebben met de stukken ingestemd.
Doel/resultaat
Wel of geen zienswijze kenbaar maken tegen de jaarstukken van het recreatieschap.
Bevoegdheid
Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad dienen een
besluit te nemen op het voorliggende verzoek omdat beide bestuursorganen deelnemen
in de Gemeenschappelijke Regeling.

3. Toelichting
Wel of geen zienswijze indienen?
Geconcludeerd kan worden dat de jaarstukken een positief beeld geven 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
stukken hebben dan ook de instemming.
a. 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.
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b.

Op bladzijde 5 van 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 circa € 60.000 per jaar aan
afschrijvingen, welke zijn opgenomen in de begroting. De vraag luidt waarom een
dergelijk hoog afschrijvingsbedrag wordt aangehouden. Het recreatieschap wordt
verzocht dit bedrag te onderbouwen.

c.

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

d.

Het recreatieschap 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. Er kan naar onze mening 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 is verwerkt. Dit laatste dient te worden
verantwoord in een financiële rapportage. Het recreatieschap wordt verder
nadrukkelijk gevraagd te bezien of dit besluit ook de goedkeuring van de raden
binnen de gemeenschappelijke regeling behoeft.

Inmiddels hebben wij deze punten in de vorm van een voorlopige zienswijze onder de
aandacht van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap gebracht.
Beslag op extra middelen/dekking
Geen. De bijdrage die de gemeente betaalt aan het recreatieschap, is gereserveerd in de
meerjarenbegroting.
Alternatieven
n.v.t.
Risico's
Om agenda technische redenen is het pas mogelijk de financiële jaarstukken in de
raadscommissie Wonen, Leven en Mobiliteit van 19 juni a.s. aan de orde te stellen.
Daarna dient de raad op 3 juli nog een besluit te nemen. Dit is te laat omdat het
Algemeen Bestuur van het recreatieschap dan al op de stukken heeft beslist.
Voorgesteld wordt dit probleem te ondervangen door eventuele zienswijzen van de
raadcommissie van 19 juni a.s. over de jaarstukken door de portefeuillehouder tijdens de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni in te laten brengen.
Informatie
De accountant van het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft een goedgekeurde
verklaring afgegeven voor de jaarrekeningen.
Communicatie
n.v.t.
Bijlagen
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B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Brief Recreatieschap Twiske-Waterland
Jaarrekening Twiske 2016
Jaarrekening Waterland 2016
Begrotingswijziging Twiske 2017
Begrotingswijziging Waterland 2017
Programmabegroting Twiske 2018
Programmabegroting Waterland 2018
Zienswijze gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

17/30

Zienswijze financiële jaarstukken recreatieschap Twiske
Waterland

Datum:
Procedure:

7 juni 2017
Cie WlM: 19 juni;
Raad: 3 juli 2017

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017;
Gelet op de gemeenschappelijke regeling Twiske- Waterland,
Besluit:
1.

Bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van het
recreatieschap Twiske-Waterland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 3 juli 2017
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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