
 
 
 

 
 
Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 14 maart 2018 in het gemeentehuis van 
Stede Broec (kamer 1.14) 
 
Aanvang: 16.00 uur 
 

 

 Agendapunt  Doel  bijlage 

1 Opening en vaststellen agenda    

2 Verslag van de vergadering van 13 december 2017 Vaststellen 2 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 
- Verslag overleg SBB (mondeling) 

  

4 Aanbesteding accountantscontrole Vaststellen 4a, 4b, 4c en 4d 

5 Kadernota 2019  
- Stukken worden nagezonden 

Vaststellen  

6 Concept-jaarstukken 2017 en  
- Stukken wordt nagezonden 

Ter kennisname  

7 Concept-begroting 2019 
- Stukken wordt nagezonden 

Ter kennisname  

8 Voorstel schoonmaken toiletten Vaststellen 8 

9 Uitvoeringsprogramma                                                      
Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 

Vaststellen 9a en 9b 

10 Vergroten capaciteit Groen- en Recreatiebeheer Vaststellen 10 

11 Voorjaarsrapportage 2018 Vaststellen 11a en 11 b 

12 Rondvraag   

13 Sluiting   

 
 
De secretaris, 
Astrid Huisman 



 

 

 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland  

Datum  : 13 december  2017  

Locatie  : Gemeentehuis gemeente Stede Broec  

 

Aanwezig bestuur:   

De heren N. Slagter (Stede Broec, voorzitter), G.J. Nijpels (Opmeer), B. Tap (Hoorn), H. Nederpelt 

(Medemblik),  E. Struijlaart (Enkhuizen), P. Kuiken (Drechterland) en mevrouw A. Huisman 

(bestuurssecretaris Recreatieschap)   

 

Afwezig bestuur:  

Mevrouw C. van der Pol (Koggenland) 

 

Aanwezig ambtelijke ondersteuning: 

De heer P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer), de heer K. Schoenaker 

(directeur/beleidsmedewerker), Edy Gramberg (financiën), Jitty van der Meer (financiën), Kees van Borre 

(ondersteuning bestuurssecretariaat/notulen) 

 

   

1. Opening  

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Er vindt een voorstelrondje plaats, aangezien er bij de 

ambtelijke ondersteuning verschillende nieuwe gezichten zijn. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

  

2. Verslag van de vergadering Algemeen Bestuur van 27 september 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de opsteller van het verslag wordt   

bedankt. 

  

3. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

3a. Brief Recreatieschap proces dijkverzwaring en beantwoording Tweede Kamer 

De heer Tap geeft aan dat het goed is geweest dat de brief is verstuurd, omdat deze effect heeft gehad. 

Geen overige opmerkingen.  

 

3b. Brief Peilbesluit 

Geen opmerkingen. 

 

3c. Brief subsidies TOP´s 

De heer Schoenaker geeft een korte toelichting op de vaststellingsbeschikking van de Provincie. In totaal zijn 

er 7 TOP´s gerealiseerd, waarvan 4 met watertappunt.  Geen overige opmerkingen.  

 

3d. Brief financiële kaders Provincie 

De heer Schoenaker geeft een korte toelichting, waarin hij aangeeft dat er feitelijk ¨niets veranderd¨, 

aangezien de jaarstukken van het Recreatieschap al voldoen aan de financiële kaders die de provincie stelt. 

Geen overige opmerkingen. 

 

 

 

 



 

3e Stand van zaken Vooroever 

De heer Schoenaker geeft aan dat alle werkzaamheden binnen de begroting zijn uitgevoerd. Verder vraagt 

de heer Nederpelt wat de stand van zaken is m.b.t. de toegang voor de mindervaliden. Er wordt 

medegedeeld dat de toegang voor mindervaliden ook is opgepakt.  

 

3f. Mededeling traject aanbesteding accountant (mededeling van voorzitter) 

De voorzitter geeft aan, dat voor het kiezen van een nieuwe accountant voor het Recreatieschap, wordt  

aangesloten bij het aanbestedingstraject voor de SED-organisatie en de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen 

en Drechterland. Het is de verwachting is dat er een synergievoordeel te behalen valt (b.v. op de reiskosten, 

omdat de accountants hier dan toch al op locatie zitten). Verder wordt de voorwaarde gesteld, dat bij de 

offerte inzichtelijk wordt gemaakt wat de (financiële) voordelen zijn.   

De heer Nederpelt vraagt zich af of het ook niet verstandig is om nog een offerte bij een ¨kleinere¨ partij op 

te vragen. De jaarstukken van het Recreatieschap zijn vrij overzichtelijk en een kleinere partij kan 

waarschijnlijk  tegen een goede prijs ook de klus goed klaren. 

Afspraak: Eerst nagaan of het procedureel mogelijk is (het aanbestedingstraject loopt al) of er bij andere 

partijen offertes kunnen worden en zo ja, dan zullen er ook bij kleinere (lokale) accountants kantoren 

offertes worden opgevraagd.  

 

4. Eindejaarsrapportage 2017 

De heer Nederpelt geeft aan dat het een nette rapportage is. Geen overige opmerkingen. 

 

Besluit:  

Eindejaarsrapportage 2017 wordt vastgesteld. 

 

5. Ontwerp-kadernota 2019 Recreatieschap Westfriesland 

Stuk wordt door DB ter kennisname gedeeld met het AB. De heer Kuiken vraagt wat er onder punt ¨5. 

Uitgangspunten¨ bij punt  d bedoeld wordt met ¨Inhuur/flexibele schil¨. Na de uitleg door de heer 

Schoenaker, vraagt hij of het kopje wellicht aangepast kan worden,  aangezien hij na de uitleg het kopje niet 

geheel in lijn vindt met de tekst. Afspraak: het DB zal nog nader naar het de koptekst van punt d kijken.  

 

Formeel besluitvormingsproces Kadernota:  

Het DB stelt de Kadernota vast, die vervolgens voor een zienswijze voorgelegd wordt aan de 

gemeenteraden. Daarna zal het DB het stuk ter besluitvorming worden aangeboden aan het AB. 

 

6. Normenkader 

Geen opmerkingen.  

 

7. Vergaderschema 

Besluit: 

Het vergaderschema wordt vastgesteld. 

 

Overige opmerkingen: 

- de heer Nederpelt geeft aan dat hij i.v.m. verkiezingsactiviteiten niet bij de vergadering van 14 maart 

aanwezig zal zijn; 

- er wordt het voorgesteld om het geplande etentje aansluitend aan de vergadering van 14 maart met 

bestuur en personeel van het Recreatieschap i.v.m. het 45-jarig bestaan van het Recreatieschap te 

verplaatsen naar ¨voor de zomer¨ en dat dan b.v. te houden bij het nieuwe Paviljoen de Zoete Zee op de 

Vooroever.  

 

8 Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

 

 



 

 

 

9. Sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, wenst iedereen fijne feestdagen toe en sluit de vergadering.  

  

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 14 maart 2018,  

  

  

De secretaris,      De voorzitter,  

Astrid Huisman     Nico Slagter  

    



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Bovenkarspel    : 9 februari 2018 
 
Onderwerp  : Aanbestedingsprocedure Accountantscontrole 
Bijlagenummer  : 4 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en de gemeenschappelijke regelingen SED en het 
Recreatieschap Westfriesland  hebben ieder apart een contract voor accountantsdiensten tot en met de 
controle van de jaarrekening 2017. Voor de periode van de jaarrekeningcontrole 2018 van de 
afzonderlijke gemeenten, de SED-organisatie en het Recreatieschap is het noodzakelijk opnieuw een 
overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de accountantsdiensten.  
 
Het voornemen bestaat om wederom gezamenlijk in SED-verband en met het RSW een overeenkomst 
aan te gaan voor een periode van 4 jaar (2018 tot en met 2021) met de mogelijkheid tot verlenging van 
eenmaal 2 jaar (t/m 2023). Dit omdat de administratie van de drie gemeenten en het RSW plaatsvindt 
binnen de context van de van de ambtelijke SED-organisatie.  
 
De controle van de jaarrekeningen over 2017 ligt nog in handen van de huidige accountant.  
Tot de accountantsdiensten behoren naast de controle van de jaarrekening, op grond van artikel 197 
van de Gemeentewet, ook de zgn. SISA –bijlagen (Single Information Single Audit) en de natuurlijke 
adviesfunctie. Daarnaast is het ook mogelijk om aan de nieuw te benoemen accountant 
advieswerkzaam-heden op te dragen, waarvoor een aparte opdracht wordt gegeven. 
 
Doelstelling en beoogd effect 
De opdrachtgever (de raden van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en het algemeen 
bestuur van de SED-organisatie en het Recreatieschap) wil een overeenkomst aangaan met een 
opdrachtnemer, een (register)accountant, voor de controle van de jaarrekening(en) conform artikel 213 
van de Gemeentewet voor een periode van 4 jaar en de optie van verlenging met twee jaar. 
De omvang van de dienstverlening gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

- de algemeen certificerende functie; 
- controle overige verantwoordingen;  
- de natuurlijke adviesfunctie;  
- specifieke onderzoeksopdrachten gemeenteraad (eventueel aanvullend).  

 
De dienstverlening van de accountant leidt onder meer voor wat betreft de jaarrekeningen tot een 
controleverklaring en een rapport van bevindingen en een boardletter. In dit verband dient u zich onder 
meer uit te spreken over de zogenoemde goedkeurings- en rapporteringstolerantie. 
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Goedkeuringstolerantie  
Het begrip goedkeuringstolerantie geeft de kwantitatieve grens aan voor het wel of niet afgeven van 
een goedkeurende accountantsverklaring. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van 
fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal 
mogen voorkomen, zonder de bruikbaarheid ervan voor de oordeelsvorming door de gebruikers aan te 
tasten.  
 
De goedkeuringstolerantie wordt veelal uitgedrukt in de vorm van een percentage van de totale lasten 
van de gemeente (de omvangsbasis). In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten 
worden maximale percentages voor de goedkeuringstoleranties gegeven (1% voor fouten in posten van 
de jaarrekening en eventuele door de algemeen bestuur aan te wijzen deelverantwoordingen en 3% 
voor onzekerheden in de controle). De hiervoor genoemde goedkeuringstoleranties gelden momenteel 
ook al en zijn in die zin niet gewijzigd.   
 
In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie opgenomen. Deze komen overeen met 
het wettelijk minimum. 
 

Goedkeuringstolerantie 
 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 
Rapporteringtolerantie  
De rapporteringtolerantie is het kwantitatieve criterium voor het al dan niet rapporteren door de 
accountant van bevindingen in het verslag van bevindingen. Een rapporteringtolerantie is het bedrag dat 
voortvloeit uit een goedkeuringstolerantie en dient als tolerantie voor rapportage in het verslag van 
bevindingen. Op dit moment hanteren wij een grensbedrag van € 100.000 en zijn ook ten aanzien 
hiervan geen wijzigingen aangebracht. 
 
De hiervoor gemelde goedkeurings- en rapporteringstoleranties en alle overige overige voorwaarden in 
het kader van het programma van eisen treft u aan in het bijgevoegde “Aanbestedingsdocument 
Accountantscontrole gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, alsmede de 
gemeenschappelijke regeling SED-organisatie en het Recreatieschap Westfriesland”. 
 
Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)  
Gelet op de omvang van de aan te besteden diensten (de opdrachtwaarde over vier (zes) jaar overschrijdt 
de Europese aanbestedingsgrens) is gekozen voor een openbare Europese aanbesteding. Een 
projectteam, bestaande uit de griffiers, planning- en controladviseurs en deskundigheid op het terrein van 
de Europese aanbesteding en centrale inkoop begeleiden het proces en bereiden een en ander voor. Wij 
behouden ons het recht voor tot het aanbrengen van technische wijzingen voor wat betreft het 
aanbestedingsproces als dat gewenst mocht blijken.   
 
Naast de algemene grondslagen voor de accountantsdienstverlening zijn specifiek de Gemeentewet, het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), het Besluit accountantscontrole 
gemeenten, NBA, wettelijke uitvoeringsbepalingen en controleprotocollen van diverse ministeries en 
andere overheden, raadsbesluiten en gemeentelijke verordeningen van toepassing.  
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De accountantsorganisatie dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Verordening voor de 
controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de respectievelijke 
gemeenten. De aard en omvang van de werkzaamheden bepaalt de accountant op basis van de Gedrag- 
en Beroepsregels (deugdelijke grondslag). De controle moet gebaseerd zijn op de actuele regelgeving.  
 
Voor de beoordeling van de offertes en het voorbereiden van een voorstel aan uw algemeen bestuur 
wordt een selectie- en beoordelingscommissie ingesteld, waarin per gemeente tevens een raadslid wordt 
afgevaardigd. Het ligt in de bedoeling medio aanstaande zomer een voorstel tot aanwijzing van de 
accountant aan u ter vaststelling aan te bieden.  
 
Argumenten 
Het is evident dat het algemeen bestuur de accountant aanwijst en daarmee primair invulling geeft aan 
een controle op de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven. Uw algemeen bestuur wordt daarmee 
in de gelegenheid gesteld invulling te geven aan de controlerende taak. Via de periodiek terugkerende 
jaarrekeningen en het overleg met de accountant gedurende een verslagjaar ontstaat inzicht in de 
inkomsten en uitgaven en wordt verantwoording afgelegd over de door het dagelijks bestuur gevoerde 
beheer.  
 
Planning, evaluatie en verantwoording 
Het ligt in de bedoeling aan de hand van dit voorstel in te stemmen met het aanbestedingsdocument, 
inclusief programma van eisen. Na plaatsing van de nodige stukken op Tenderned zal in het voorjaar de 
presentatie plaatsvinden van de verschillende partijen en de offertes worden beoordeeld ten overstaan 
van de selectie- en beoordelingscommissie. 
 
Een en ander leidt er vervolgens toe dat u, aan de hand van een advies van deze commissie, medio 
zomer een besluit neemt wie de accountant dienstverlening mag gaan verrichten. Dit betekent dat 
hierna de definitieve gunning plaatsvindt en per de contractstermijn met de nieuwe accountant kan 
ingaan.  
 
Financiën 
Het streven is erop gericht om binnen de bestaande budgetten voor de accountantscontrole, en zo 
mogelijk voor een nog lager bedrag, tot overeenstemming te komen met een aanbiedende partij. 
Daarvoor gelden de criteria voor de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij de criteria “prijs”, 
“kwaliteit” onderdeel uitmaken van de uiteindelijke afwegingen.        
 
Voorgesteld besluit:   
1. In te stemmen met een gezamenlijke, in SED-verband en met het RSW, aanbesteding van de 
accountantsdiensten.   
2. Het bijgevoegde programma van eisen, vervat in het “Aanbestedingsdocument 
Accountantscontrole Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, alsmede de gemeenschappelijke regelingen 
SED-organisatie en Recreatieschap Westfriesland” vast te stellen.   
 
Wij adviseren u in te stemmen met dit voorstel. 
 
 
De secretaris,  de voorzitter, 
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Onderwerp : Aanbestedingsprocedure Accountantscontrole)  
 
Bijlagenummer : 4  
 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
 
Gelezen het voorstel van 9 februari 2018 
 
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
Instemmen met het voorstel om: 
1. In te stemmen met een gezamenlijke, in SED-verband en met het RSW, aanbesteding van de 
accountantsdiensten.   
2. Het bijgevoegde programma van eisen, vervat in het “Aanbestedingsdocument Accountants-
controle Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, alsmede de gemeenschappelijke regelingen SED-
organisatie en Recreatieschap Westfriesland” vast te stellen.   
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman  Nico Slagter 
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Algemene informatie 

 Opdrachtgever 1.1

1.1.1 Algemeen 

 

De gemeenteraden van de gemeenten Stede Broec ,Enkhuizen, Drechterland en het algemeen bestuur van de 

SED organisatie en het recreatieschap Westfriesland, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, 

vertegenwoordigd door: 

1.1.2 Contactpersoon 

De SED organisatie 

Ter attentie van:  Aaron Prawirodirdjo  

Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW te Bovenkarspel 

Postadres:  Postbus 20, 1610 AA, Bovenkarspel 

Telefoon: 0228 53 4100 

e-mail:   Inkoop@sed-wf.nl 

 

 Dit bestek 1.2

1.2.1 Doel 

In dit bestek wordt duidelijk gemaakt waar de opdracht uit bestaat. Op welke manier de opdrachtgever een 

geschikte ondernemer(s) wil contracteren staat omschreven in de inschrijvingsleidraad met kenmerk il-692263 

d.d. 4 december 2017. 

1.2.2 Algemene beschrijving 

Met ingang van 1 januari 2015 is de SED organisatie opgericht. Dit betreft een ambtelijke fusie tussen de 

gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.  Ongeveer 400 medewerkers bedienen bijna 60.000 

inwoners, vele bedrijven en toeristen. Het werkgebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig, recreatief en 

cultuurhistorisch.  

Het Recreatieschap Westfriesland is een gemeenschappelijke regeling van de zeven Westfriese gemeenten. 

Doel van een dergelijke regeling is de behartiging van gemeenschappelijke belangen, in dit geval de belangen 

van openluchtrecreatie, het landschap en de natuur. Hiervoor ontwikkelt het Recreatieschap (zelfstandig) 

beleid gericht op een rijkere, gevarieerde natuur en draagt het Recreatieschap zorg voor de uitvoering van dit 

beleid. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onderstaande websites: 

 

www.stedebroec.nl 

www.enkhuizen.nl 

www.drechterland.nl 

www.sed-organisatie.nl 

www.rsw.nl 

 

  

http://www.stedebroec.nl/
http://www.enkhuizen.nl/
http://www.drechterland.nl/
http://www.sed-organisatie.nl/
http://www.rsw.nl/
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De opdrachtgever (de raden van de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland en het 

dagelijks bestuur van het RSW en de SED organisatie) wensen een meerjarige verbintenis aan te gaan 

met een accountant voor enerzijds de controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de 

jaarrekening van de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, RSW en SED organisatie en 

anderzijds het verrichten van (aanvullende) controlewerkzaamheden voor het afgeven van overige 

verklaringen bij verantwoordingen ten behoeve van Ministeries en Provincie. De opdrachtgever 

verandert vanaf heden, minimaal één maal per drie jaar van controlerend accountant. 

 

De accountantscontrole is gericht op de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, RSW en de SED 

organisatie en zal jaarlijks dienen te resulteren in: 

- een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 4 Besluit accountantscontrole gemeenten; 

- een verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 5 Besluit accountantscontrole gemeenten; 

- een managementletter en een boardletter; 

- een rapport inzake bevindingen van het specifieke deel van de controle, als bedoeld in artikel 2 lid 4   

- van de controleverordening van de gemeente Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, RSW en de  

- SED organisatie; 

- de rapportages zoals vermeld in artikel 6 en artikel 7 van de controleverordening van de gemeente  

- Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, RSW en de SED organisatie. 

 
De accountant dient ook de werkzaamheden te verrichten in het kader van het afgeven van verklaringen bij 

(deel)verantwoordingen ten behoeve van Ministeries en Provincie. Voor het grootste deel zijn deze 

werkzaamheden op jaarbasis in te plannen. Daarnaast zijn er deelverklaringen  van meer incidentele aard, 

afhankelijk van de activiteiten in de loop van het  jaar. 

2 Opdracht 

2.1.1 Omschrijving opdracht  

Wettelijke kaders vormen het uitgangspunt bij de uitvoering van de accountantswerkzaamheden alsmede de 

natuurlijke adviesfunctie. De opdrachtgever gaat uit van de minimale en wettelijk noodzakelijke controle 

werkzaamheden benodigd voor een deugdelijke grondslag van het oordeel in de verklaring. Naast de algemene 

grondslagen voor de accountantsdienstverlening zijn specifiek de gemeentewet, het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV), het Besluit Leningvoorwaarden Decentrale Overheden, de Wet 

Gemeenschappelijke regelingen, de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), het Besluit 

accountantscontrole provincies en gemeenten, wettelijke uitvoeringsbepalingen en controleprotocollen van 

diverse ministeries en andere overheden, raadsbesluiten en gemeentelijke verordeningen, concernrichtlijnen etc. 

van toepassing. 

 

Algemene certificerende functie: De certificerende functie is vastgelegd in het Besluit accountantscontrole 

provincies en gemeenten en in de betreffende verordening van de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec,  

Drechterland, RSW en de SED orgaisatie. Bij de certificerende functie bepaalt de accountant zelfstandig de  

noodzakelijk geachte werkzaamheden om te komen tot een deugdelijke grondslag voor zijn oordeel. 

 

Controleverklaring jaarrekening: 

De jaarrekening moet worden beoordeeld op: 

- Juistheid; 

- Tijdigheid; 

- Volledigheid; 

- rechtmatigheid; 
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In het kader van de single-audit gedachte moet bij de controle ook een oordeel over de juiste toepassing van de 

regelgeving worden gegeven. Verder moeten risico´s voor de gemeente, gerelateerd aan de opgemaakte 

jaarrekening, worden gesignaleerd. 

 

Managementletter:  

Een managementletter wordt geacht te worden verstrekt naar de SED organisatie naar aanleiding van de interim 

controle. Hierin wordt vermeld in hoeverre kan worden gesteund  op de AO/IC. 

 

Rapport van bevindingen:  

Dit is het accountantsverslag. Dit wordt per entiteit verstrekt (dus 5 in totaal) na afloop van de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Interimcontrole:  

Naar aanleiding van de interim controle wordt een managementletter uitgebracht. Dit gebeurt doorgaans in het 

najaar. De managementletter concentreert zich vooral op processen, terwijl het verslag van bevindingen zich richt 

op de jaarrekening.  

 

Materialiteitsgrenzen voor controle van de jaarrekening: 

Wordt tijdig aangegeven in de managementletter uitgangspunt is de begroting en dotaties aan de reserves. 

 

Natuurlijke adviesfunctie: 

De accountant zal, binnen de controlewerkzaamheden, tevens voor de opdrachtgever de natuurlijke adviesfunctie 

vervullen over alle van belang zijnde zaken die voortvloeien uit de controlewerkzaamheden, evenals het voeren 

van overleg met en het geven van presentatie aan de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat er van uit dat deze 

zaken in alle redelijkheid in de aanbieding zijn ingesloten. 

 

Deze onlosmakelijk aan de certificerende functie verbonden activiteit omvat adviezen van beperkte omvang die 

een directe relatie hebben met de activiteiten van de certificerende functie. Deze advisering vindt plaats op eigen 

initiatief van de accountant, dan wel op verzoek van de gemeente. Hierbij valt te denken aan adviezen op basis 

van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van de 

(concept)rapportages, alsmede adviezen als gevolg van relevante externe ontwikkelingen. Ook het op mondeling 

dan wel schriftelijk verzoek adviseren over de ontwikkeling van instrumenten voor de controlefunctie en het 

beantwoorden van praktische vragen voortkomend uit de interne controle worden tot de natuurlijke 

adviesfunctie gerekend. 

 

Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt ook gerekend het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren 

inzake actuele ontwikkelingen op o.a. het gebied van planning & control, fiscale aangelegenheden, 

administratieve organisatie, risicobeheer, IT etc. Van de inschrijver wordt dus een proactieve houding verwacht, 

waarbij afstemming plaatsvindt met de concerncontroller. Ook dient er op basis van bedrijfseconomische kennis 

van buiten de branche gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te worden geadviseerd.  

 

De accountant zorgt tevens actief voor een informatiestroom richting de organisatie met betrekking tot het 

vakgebied. Verder worden onder deze functie verstaan: alle activiteiten ten behoeve van de gemeentelijke 

organisatie voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant.  

 

Instructies. De accountant wordt geacht aanwijzingen te geven tijdens de uitvoering van de controle 

werkzaamheden voor het verbeteren van de aanleveringen alsmede voortvloeiende uit de natuurlijke 

adviesfunctie. 
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De natuurlijke adviesfunctie is onlosmakelijk verbonden met de certificerende functie en dient volledig deel uit te 

maken van de aanbieding. 

 

 IT-audit:  

Bij een IT audit wordt de betrouwbaarheid van de automatisering in een organisatie beoordeeld alsmede de 

organisatie van de automatisering. Voor ons gaat het bij de controle in het kader van jaarrekening om het 

beoordelen van onze eigen automatisering (lees software die wij gebruiken) ten aanzien van de 

verantwoordingsprocessen die van belang zijn bij het samenstellen van de getrouwe informatie die leidt tot de 

financiële verantwoording in de jaarrekening.  Aangezien verantwoordingsinformatie tot stand komt via de 

geautomatiseerde omgeving is het belangrijk om jaarlijks te beoordelen of de automatisering betrouwbaar is, 

alsmede de organisatie daarvan goed is ingericht. Deze IT audit ten aanzien van de verantwoording dient deel 

uit te maken van de accountantscontrole.   

3 Programma van eisen  

De eisen zoals hierna genoemd zoals in hoofdstuk 3.1 tot en met 3.7 zijn leidend. Wanneer er niet aan de 

eisen voldaan kan worden heeft dit een terzijde legging tot gevolg (knock-out). 

  Algemene eisen 3.1

 De inschrijver is bereid en in staat de dienstverlening als genoemd in hoofdstuk 2.1.1.  van dit 

aanbestedingsdocument ten behoeve van de opdrachtgever te verzorgen. 

 De inschrijver voert de diensten als genoemd in hoofdstuk 2.1.1  uit binnen de daartoe gestelde 

termijnen. 

 De inschrijver garandeert dat de door hem te leveren diensten gedurende de looptijd van het contract 

van onveranderde, goede kwaliteit zijn en blijven en dat diensten in alle opzichten voldoen aan de 

gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, rechtmatigheid, doelmatigheid, geschiktheid, normen, 

specificaties, overheidsvoorschriften. 

 De inschrijver is bereid bij de uitvoering van de dienstverlening, indien specialistische IT of fiscale kennis 

nodig is en gewenst, samen te werken met derden. 

 Indien de inschrijver niet, of niet binnen de overeengekomen tijdsduur de afspraken met betrekking tot 

de dienstverlening nakomt, is de opdrachtgever gemachtigd en gerechtigd: 

- van de inschrijver te eisen dat deze voor eigen kosten onmiddellijk corrigerende actie onderneemt en; 

- gemaakte extra kosten voor noodzakelijke verwerving van de dienstverlening in rekening te brengen bij 

de opdrachtnemer. 

 Van de inschrijver wordt verwacht dat deze een vaste contactpersoon aanstelt voor alle communicatie 

tussen de opdrachtgever en de accountant, tijdens de aanbesteding. De opdrachtgever stelt ook een vast 

contactpersoon aan (de concerncontroller). 

 Geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden: De door opdrachtnemer krachtens de 

overeenkomst op- en afgeleverde diensten en, zo mogelijk de producten en documenten, maken geen 

ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden, zodat opdrachtgever bij het gebruik van een en ander 

niet geconfronteerd kan/zal worden met aanspraken van (die) derden. De opdrachtgever kan na op- en 

aflevering van een en ander dan ook in beginsel vrij over de betreffende diensten, en eventueel de 

producten en documenten, beschikken en deze in het voorkomend geval verspreiden en/of 

verveelvoudigen. Rekening houdende met privacywetgeving. 

 Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen werkzaamheden wijzigen naar aard en omvang als 

gevolg van politieke en wettelijke ontwikkelingen en wijzigingen in de interne planning van de 

gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, RSW en de SED organisatie. De opdrachtnemer dient 

hier flexibel mee om te kunnen gaan. 
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 De werkzaamheden en de daarop aansluitende verslaglegging dienen plaats te vinden binnen de  

planning- en control cyclus van de gemeente en de gemeenschappelijke regeling en de daarbij door de 

opdrachtgever vastgelegde  tijdslimieten. 

 De controlewerkzaamheden worden op initiatief van opdrachtnemer uitgevoerd waarbij de planning  

en control-cyclus van opdrachtgever leidend is.  

 Het definitieve accountantsverslag en de accountantsverklaring worden binnen 3 weken na afronding  

van de controlewerkzaamheden aangeleverd. De hiermee verband houdende activiteiten zijn: 

- ambtelijke bespreking van het accountantsverslag en de accountantsverklaring; 

- bespreking van het accountantsverslag en de accountantsverklaring met auditcommissie; 

- ambtelijke bespreking van de jaarrekening; 

- bespreking van de jaarrekening van de deelnemende gemeentenmet de auditcommissie of 

reguliere commissie en van de gemeenschappelijke regeling met de portefeuillehouder/Algemeen Bestuur. 

 De accountant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst geen belangen behartigen die in  

conflict zijn met de belangen van de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, RSW en de SED 

organisatie. 

 Er dienen tenminste 2 contactmomenten te zijn met iedere afzonderlijke raad/auditcommissie  en het      

          algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen (managementletter en jaarrekening). 

 We gaan er vanuit dat de inschrijver over voldoende specifieke expertise beschikt (onder natuurlijke  

adviesfunctie), waarbij te denken valt aan bijv. VPB, Koepelvrijstelling, BTW, Privacy. 

 Opdrachtnemer is bekend en houdt zich aan de vigerende wet- en regelgeving. 

 Een beschrijving van de natuurlijke adviesfunctie moet aanwezig zijn. 

 

 Eisen t.a.v. het in te zetten team 3.2

 De verantwoordelijkheid voor het controleteam is in handen van een register- of certificerend 

accountant zoals bedoeld in Artikel 393, 1e lid van boek 2 van het BW. 

 Opdrachtnemer dient te zorgen voor een evenwichtige samenstelling van het accountantsteam 

waarmee een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige controle is geborgd. 

 Vervanging van personeel leidt niet tot extra kosten voor de opdrachtgever. 

 Tijdens de uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst zal door alle personen,  werknemers en 

ingezette derden welke zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst in de 

contacten met de opdrachtgever en haar medewerkers, alsmede in de contacten met derden, de 

Nederlandse taal in woord en geschrift worden gebruikt. 

 Inschakeling van niet bij deze aanbestedingsprocedure voorgestelde onderaannemers bij de uitvoering 

van de opdracht c.q. de overeenkomst behoeft te allen tijde steeds voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever.  

 In geval van wijziging door het accountantsbureau van de leidinggevende accountant ( tekenend 

accountant) van het kantoor hebben de opdrachtgevers het recht om het lopende contract binnen 6 

maanden na deze wijziging eenzijdig te ontbinden. 

 Er moet sprake zijn van een directe (ook fysieke) bereikbaarheid van de teamleiding, spoedvragen 

dienen binnen 24 uur of, indien nodig, sneller te worden beantwoord. 

 Jaarlijks is er een evaluatiegesprek met betrekking tot de dienstverlening van de accountant.  

 

 Eisen ten aanzien van Rapportages en communicatie  3.3

 Naast het normaal overleg conform de fasering in de certificerende functie, kan aanvullend overleg 

plaatsvinden voor de adviesfunctie wanneer de opdrachtgever of de accountant dit nodig acht. Deze 

overleggen worden geacht te vallen onder de natuurlijke adviesfunctie.  Van de accountant wordt dan 

ook een proactieve rol verwacht waarin de accountant naast de reguliere overlegmomenten in 
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voorkomende gevallen de auditcommissie of de reguliere commissie i.g.v. gemeenten en de 

portefeuillehouder i.g.v. de gemeenschappelijke regeling schriftelijk dan wel mondeling inlicht of 

adviseert.  

 In de rapportages besteedt de accountant, behalve aan de te rapporteren fouten en onzekerheden, in 

elk geval aandacht aan de bevindingen over het financieel beheer, de geautomatiseerde 

gegevensverwerking en de “planning en control”- instrumenten. 

 In de managementletter besteedt de accountant aandacht aan de verbeterpunten in de opzet en de 

werking van de AO/IC en meer specifiek van het financieel beheer (inclusief budget- en 

kredietbewaking), de geautomatiseerde gegevensverwerking en de “planning en control”- instrumenten 

en het risicomanagement, echter slechts indien en voor zover de accountantscontrole daartoe 

aanleiding geeft (natuurlijke adviesfunctie). De boardletter wordt zowel aangeboden aan het college als 

aan de auditcommissie/raad dan wel het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur i.g.v. gemeenschappelijk 

regeling. 

 Certificerende functie (inclusief SiSa) 3.4

 Voor de certificerende functie dient te worden uitgegaan van de voorgeschreven  

materialiteitsgrenzenpercentages in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en 

controleprotocol. Deze percentages zijn ook van toepassing op de (deel)verklaringen. 

 De inschrijver draagt jaarlijks zorg voor de certificering van de jaarrekening. 

 De inschrijver draagt jaarlijks zorg voor tijdige oplevering van de volgende rapportages per  

gemeente/gemeenschappelijke regeling conform de P&C-cyclus: 

- managementletter aan de directie van de SED;  
- accountantsverslag jaarrekening (inclusief bestuurlijke rapportage over de hoofdlijnen van de  

managementletter)  aan de gemeenteraad/ het Algemeen Bestuur. 

 De door de inschrijver te verrichten werkzaamheden, inclusief de daaropvolgende verslaglegging,  

moeten de planningen van de gemeenten/gemeenschappelijke regelingen volgen. Dit alles binnen de  

in overleg vastgestelde tijdslimieten in de planning & controlcyclus. 

- Jaarlijks interim controle voor 1 december, definitieve managementletter voor 1 januari. 

- Het accountantsverslag  is tijdig gereed conform de p&c-cyclus.  

Deze termijnen kunnen nog worden aangepast afhankelijk van een nadere invulling van de  

planning & controlcyclus van de gemeenten/ gemeenschappelijke regelingen. 

 De minimale communicatiestructuur met betrekking tot de jaarrekeningcontrole is als volgt: 

- de verantwoordelijke accountant is direct aanspreekbaar per mail of telefonisch voor de  
beantwoording van praktijkvragen 

- jaarlijkse voorbespreking jaarrekeningcontrole tussen accountant (senior manager) en het  
aanspreekpunt (concerncontroller) 

- uiterlijk 1 december zal de planning van de jaarrekeningcontrole en de oplevering van het  
accountantsverslag in gezamenlijk overleg met het aanspreekpunt (de concerncontroller) zijn  
vastgesteld; 

- 1e dag controle: overdracht van jaarrekeningdossier door het  
aanspreekpunt aan de accountant; 

- Tijdens de uitvoering van de controle is er wekelijks overleg dan wel indien er aanleiding voor  
is  over de voortgang van de accountantscontrole waar tenminste de controleleider en het 
aanspreekpunt van opdrachtgever bij aanwezig zijn; 

- bespreking concept accountantsverslag jaarrekening in gezamenlijk overleg met de  

concerncontroller en portefeuillehouder;  

- toelichting van de jaarrekeningcontrole door de accountant (partner) in de audit- of  

raadscommissie en/of gemeenteraad bij de aanbieding van de stukken door het college van  

B&W. T.a.v. de gemeenschappelijke regeling met portefeuillehouder/Algemeen 

Bestuur/Dagelijks Bestuur. 

- Het accountantsverslag bevat in ieder geval de volgende elementen: 
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de rapportering over de geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening; 

opvattingen over de kwaliteit van de Administratieve Organisatie en de daarin opgenomen  

maatregelen van interne controle c.q. het samenvattend geheel van alle beheersmaatregelen; 

de kwaliteit van de informatiecyclus; 

 

de bevindingen op een heldere wijze omtrent de rechtmatigheid van de baten, lasten en  

balansposten. 

- De inschrijver voert de controle uit conform geldende gedrag- en beroepsregels en andere 

actuele (gemeentelijke) regelgeving. In het bijzonder zijn dat de Gemeentewet (met name de 

artikelen 212 en 213), het actuele Besluit begroting en verantwoording, de Wet 

Gemeenschappelijke regelingen, de Wet financiering decentrale overheden en het Besluit 

Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, maar ook de geldende gemeentelijke 

regelingen en verordeningen en specifieke aandachtspunten zoals VPB, Koepelvrijstelling, 

BTW, IT en Privacy. 

- Rapporteringtoleranties worden gesteld op fouten en onzekerheden zoals opgenomen in het 

vigerende controleprotocol. De controletoleranties zijn conform de minimumeis van het 

Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Op dit moment geldt een grensbedrag 

van € 100.000 en zijn ook ten aanzien hiervan geen wijzigingen aangebracht. 

- In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten worden maximale percentages 

voor de goedkeuringstoleranties gegeven (1% voor fouten in posten van de jaarrekening en 

eventuele door de raad aan te wijzen deelverantwoordingen en 3% voor onzekerheden in de 

controle). In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie opgenomen. Deze 

komen overeen met het wettelijk minimum. 

 

Goedkeuringstolerantie 
 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 

- De inschrijver brengt n.a.v. de interimcontrole een managementletter uit bestemd voor de 

directie van de SED organisatie. De nadruk van de managementletter ligt op de 

bedrijfsvoering:  

- het functioneren van de administratieve organisatie / interne controle; 

- de geautomatiseerde gegevensverwerking; 

- het financieel beheer;  

- Het risicomanagement. 

- In de managementletter worden tevens geconstateerde kleine afwijkingen en tekortkomingen 

die niet leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring en niet van bestuurlijk 

belang zijn, aan het management meegedeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om opmerkingen 

over (kleine) rubriceringfouten en (kleine) onvolkomenheden in de administratieve 

organisatie, die eenvoudig in onderling overleg met het management van de opdrachtgever 

kunnen worden opgelost. 

- De managementletter geeft de te realiseren verbeterpunten aan voordat wordt overgegaan 

tot het opstellen van de jaarrekening. Deze verbeterpunten betreffen zowel 

gemeente/gemeenschappelijke regeling brede verbeterpunten als verbeterpunten per 

organisatieonderdeel. 

- De minimale communicatiestructuur met betrekking tot de interimcontrole is als volgt: 

jaarlijkse voorbespreking pre-audit tussen accountant (partner) en het aanspreekpunt 
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(concerncontroller); 

jaarlijks afstemmen concept managementletter accountant (partner) en het aanspreekpunt 

(concerncontroller).  

- De jaarlijkse management- en boardletter wordt voor 1 januari van elk jaar uitgebracht. 

 

 Adviesfunctie 3.5

3.5.1 Adviesfunctie gemeenteraad / Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling 

 De inschrijver voorziet in de natuurlijke adviesfunctie richting de gemeenteraad / Algemeen Bestuur,  

zoals omschreven in hoofdstuk 2.1.1. 

 De natuurlijke advisering moet op eigen initiatief van de accountant zonder aanvullende opdracht en  

kosten plaatsvinden. 

 In het kader van deze adviesfunctie zal de eindverantwoordelijke accountant op verzoek als adviseur  

verschijnen in gemeenteraads- en/of commissievergaderingen en Algemeen Bestuur. In de huidige 

opzet moet rekening worden gehouden met circa vier keer per jaar bijwonen van een audit- of 

raadscommissie en/of de gemeenteraad/algemeen bestuur. Deze overleggen vinden doorgaans in de 

avonduren plaats. 

 

 

3.5.2 Adviesfunctie College van B&W / Dagelijks Bestuur gemeenschappelijke regeling 

 De accountant voorziet in de natuurlijke adviesfunctie richting de organisatie en het college van B&W  

en Dagelijks Bestuur, zoals omschreven in hoofdstuk 2.1.1. 

 De accountant geeft 1x per jaar een dagdeel voorlichting over actuele onderwerpen op de actualiteiten  

dag van de financiële medewerkers van de SED. 

 De natuurlijke advisering moet op eigen initiatief van de accountant zonder aanvullende opdracht en  

kosten plaatsvinden. 

 In het kader van deze adviesfunctie zal de eindverantwoordelijke accountant op verzoek als adviseur  

verschijnen in collegevergaderingen / dagelijks bestuur vergaderingen. In de huidige opzet moet 

rekening worden gehouden met circa 2 keer per jaar advisering aan het college / dagelijks bestuur of 

portefeuillehouder. 

 Deelverklaringen 3.6

 Bij deelverklaringen gelden vaak specifieke deadlines voor indiening van de verantwoording met de 

accountantsverklaring. De accountant garandeert voldoende capaciteit voor de uitvoering van de 

benodigde controlewerkzaamheden, zodanig dat deze deadlines gehaald worden. 

 Declaraties voor deelverklaringen worden slechts ingediend en indien niet in de vaste prijs al is 
opgenomen na uitdrukkelijke toestemming van de gemeenten / Gemeenschappelijke regelingen en 
worden voorafgegaan door een geaccordeerde offerte met een vaste prijs. 
Op de offerte geeft de accountant minimaal aan: 

- de werkzaamheden die hij verricht; 
- de prijs per entiteit; 

In het kader van deelverklaringen wordt als opdrachtgever verstaan: de griffier namens de 

gemeenteraad, het aanspreekpunt namens het college en management (de concerncontroller) en de 

portefeuillehouder voor de gemeenschappelijke regelingen. 
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 Prijsstelling, meerwerk en facturering 3.7

 Alle aangeboden prijzen, tarieven zijn vermeld in euro, uitgesplitst naar desbetreffende gemeente,  
werkorganisatie of RSW,  exclusief BTW. Het totaalbedrag van de inschrijving is inclusief alle kosten, 
zoals administratie, overhead, materiaal, reis- en verblijf, verzekeringen, transport, belastingen, 
heffingen, kosten voor overleg etc.  

 Meerwerk wordt slechts gedeclareerd na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever om extra  
activiteiten te verrichten en wordt voorafgegaan door een geaccordeerde offerte. Dit geldt alleen bij 
substantiele wijzigingen, die nu ook nog niet worden voorzien in het huidige regeerakkoord. Op de 
offerte geeft de accountant minimaal aan: 
- de werkzaamheden die hij verricht; 
- de uren per functiesoort die hiervoor nodig zijn; 
- de tarieven per functiesoort. 

 In het kader van meerwerk wordt als opdrachtgever verstaan: de auditcommissie dan wel de raad zelf  
namens de gemeenteraad, het Algemeen Bestuur namens de gemeenschappelijke regeling SED en het 
recreatieschap WestFriesland. 

 Aanvullende honorering vind alleen plaats bij wettelijke ontwikkelingen of bijvoorbeeld nieuwe  
decentralisaties na voorafgaande goedkeuring door opdrachtgever. Anders wordt het geacht deel uit te 
maken van de overeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
STARTNOTITIE AANBESTEDING ACCOUNTANTSDIENSTEN 
  
I. Aanleiding  
In artikel 213 van de Gemeentewet is vastgelegd, dat de raad één of meer accountants 
aanwijst en belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
 
De raden van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en het Dagelijks 
Bestuur van de GR SED-organisatie hebben in 2014 besloten tot een gezamenlijke 
aanbesteding van de accountantsdiensten voor de controle van de jaarrekeningen 2014, 
2015, 2016 en 2017; daarbij was een optionele verlening van twee keer één jaar -dus de 
boekjaren 2018 en 2019- overeengekomen; van de zijden van de gemeenten en de SED is 
niet overgegaan tot gebruikmaking van deze optie. 
Daarmee is formeel de contractsperiode afgelopen en dienen de raden van de gemeenten 
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en het Dagelijks Bestuur van de GR SED-organisatie 
over te gaan tot een nieuwe accountant aanstelling. 
  
In deze startnotitie wordt een mogelijke aanpak beschreven. Uitgangspunt is een Europese 
aanbestedingsprocedure. De basis voor deze aanbestedingsprocedure is een Programma van 
Eisen. Op grond van de controleverordening wordt dit Programma van Eisen door de Raad 
vastgesteld.  
 
In de controleverordeningen van de drie gemeenten is bepaald dat de colleges in overleg 
met de raad de aanbesteding van de accountantscontrole voorbereiden; daartoe heeft een 
(ambtelijke) voorbereidingsgroep (waarin zitten: de drie griffiers, de concern-controller van 
de SED, twee financieel adviseurs, een adviseur inkoop) een aantal eerste verkenningen 
gepleegd, deze zijn neergelegd in deze startnotitie. 
  
II. Europese aanbesteding 
Bepalend voor de keus van wel of geen Europese aanbesteding is het drempelbedrag voor  
Diensten: voor lagere overheden geldt een drempelbedrag ad € 209.00,-. 
De bedragen gemoeid met de controle in de achterliggende controleperiode overstijgen dat 
bedrag (in 2016: € 390.000,-). 
 
Er zijn twee ‘soort’ Europese aanbestedingen: 

- de openbare, en 
- de niet-openbare. 

 
ad. De openbare aanbestedingsprocedure 

De openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in één ronde. De 
aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. Iedere geïnteresseerde aanbieder 
kan direct inschrijven. De aanbestedende dienst mag bepalen dat enkel inschrijvers 



die aan de door hem gestelde geschiktheidseisen voldoen voor verlening van de 
opdracht in aanmerking komen. Gunning geschiedt op basis van de inschrijving. De 
aanbestedende dienst mag niet met inschrijvers onderhandelen over de ingediende 
inschrijvingen. 
 
Openbare procedures worden vaak toegepast bij het plaatsen van een opdracht in 
een markt die een overzichtelijk en een beperkt aantal partijen kent. Een voordeel is 
de relatief beperkte duur van ongeveer 8 weken van deze procedure. 

(bron: Pianoo Expertisecentrum aanbesteden) 
 
ad. De niet-openbare aanbestedingsprocedure 

De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in 2 rondes. De 
aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere 
geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. De aanbestedende dienst laat 
een vooraf vastgesteld aantal gegadigden toe. Deze voldoen allen aan de 
geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst selecteert op basis van vooraf kenbaar 
gemaakte selectiecriteria het van te voren vastgestelde maximaal aantal gegadigden en 
deze gaan door naar de tweede ronde - de eigenlijke inschrijving. Gunning geschiedt op 
basis van de inschrijving. De aanbestedende dienst mag niet met de inschrijvers 
onderhandelen over de ingediende inschrijvingen. 
 
Het minimum aantal gegadigden dat tot de inschrijving moet worden uitgenodigd 
bedraagt 5. 
 
Niet-openbare procedures kunnen het beste worden toegepast bij het plaatsen van een 
opdracht in een markt met een groot aantal partijen. Het biedt dan het voordeel van 2 
rondes; 1 ronde voor het selecteren van de geïnteresseerde partijen en 1 ronde voor het 
selecteren van de beste inschrijving. De niet-openbare procedure duurt ongeveer 15 
weken; 30 dagen voor de selectie van de ondernemers en 40 dagen voor indiening van 
de inschrijvingen indien de aanbestedingsdocumenten via TenderNed rechtstreeks en 
volledig toegankelijk zijn.  

(bron: Pianoo Expertisecentrum aanbesteden) 
 
Gelet op het beperkte aantal aanbieders voor accountancy bij de (gemeentelijke) overheid 
en de  tijd- en werkbesparing adviseert de werkgroep tot de openbare Europese 
aanbesteding. 
  
III. De samenstelling van de aanbestedingscommissie 
Het ligt voor de hand om de aanbestedingscommissie een afvaardiging te laten zijn vanuit de 
drie raden c.q. de auditcommissie en de ambtelijke organisatie.  
De aanbestedingscommissie bestaat dan uit vertegenwoordigers van de raad (3 stemmen), 
de concerncontroller SED (1 stem) en twee financieel adviseurs (1 stem); de commissie 
wordt bijgestaan door een inkoopadviseur en de raadsgriffiers.  
  
Voorgesteld wordt, dat de aanbestedingscommissie van de Raden en het DB van de SED 
organisatie mandaat krijgt om het programma van eisen en de definitieve keus met een 
enkelvoudige voordracht voor te bereiden.  

https://www.pianoo.nl/metrokaart/openbare-procedure
https://www.pianoo.nl/metrokaart/niet-openbare-procedure


  
 
IV. Planning 
 
1. Aanbestedingscommissie.  

Instelling van de commissie en akkoord gaan met de startnotitie. 
S: 25 januari 2018 
E: 23 januari 2018 
D: 22 januari 2018 

2. Programma van eisen.  
Hierin zijn alle eisen opgenomen die de gemeente stelt aan haar 
accountant. Tevens zijn de procedure eisen opgenomen (data, 
criteria, keuze accountant): 
a. Vaktechnische eisen (kantooreisen, controleaanpak, 

toegevoegde waarde) 
b. Bijzondere verklaringen 
c. Advisering (hoe waarborgt de accountant haar 

onafhankelijkheid, wat is haar visie hierop) 
d. Het programma van Eisen wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad. 
e. Gunningscriteria, op welke punten en hoe worden de 

inschrijvingen gewogen. 

S: 22 februari 2018 
E: 20 februari 2018 
D: 19 februari 2018 

3. Publicatie Tenderned.  
 

26 februari 2018 

4. Versturen nota van inlichtingen. 
 

29 maart 2018  

5. Sluitingsdatum inschrijvingen. 

 

9 april 2018 

6. Beoordelen inschrijvingen. 
Eerst een formele beoordeling door de voorbereidingsgroep, 
daarna een materiële beoordeling door de aanbestedings-
commissie 

12-23 april 2018 

6a. Presentatie.  
De inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld hun kantoor en 
inschrijving te presenteren en nader toe te lichten 

12-23 april 2018 

6b. Keuze aanbestedingscommissie en opstellen raadsvoorstel.  

 

26 april 2018 

9. Raadsbesluit - Gunningsbeslissing. 
Zodra de gemeenteraad definitief gekozen/besloten heeft, moet 
de gemeente publiceren op welke gronden de accountant is 
gekozen. De accountantskantoren krijgen de argumenten voor de 
accountantskeuze (met scores) eveneens schriftelijk 
toegezonden.  

S: 31 mei 2018 
E: 29 mei 2018 
D: 28 mei 2018 

10. Einde bezwaarperiode  20 juni 2018 

11. Opdrachtverlening geselecteerde accountant 21 juni 2018 
 
  
V. Advies 



Besluit tot een Europese aanbesteding van de accountantsdiensten overeenkomstig de in 
deze startnotitie beschreven aanpak op hoofdlijnen. 
 



 

 

 

Memo 
 

Onderwerp:  

Toelichting bij voornemen om als Recreatieschap aan te sluiten bij de aanbestedingsprocedure van de SED-

gemeenten en de SED-organisatie voor een nieuwe accountant voor de periode 2018-2021.    

 

Datum behandeling:  

DB vergadering 7 februari 2018 

 

 

   

Aanleiding: 

Tijdens de AB vergadering van 13 december 2017 is gesproken over het voornemen om voor een nieuwe 

accountant voor de periode 2018-2021 aan te sluiten bij de aanbestedingsprocedure van het SED-

gemeenten en de SED-organisatie. Hierover is toen het volgende gezegd: 

 

3f. Mededeling traject aanbesteding accountant (mededeling van voorzitter) 

De voorzitter geeft aan, dat voor het kiezen van een nieuwe accountant voor het Recreatieschap, wordt  

aangesloten bij het aanbestedingstraject voor de SED-organisatie en de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen 

en Drechterland. Het is de verwachting is dat er een synergievoordeel te behalen valt (b.v. op de reiskosten, 

omdat de accountants hier dan toch al op locatie zitten). Verder wordt de voorwaarde gesteld, dat bij de 

offerte inzichtelijk wordt gemaakt wat de (financiële) voordelen zijn.   

De heer Nederpelt vraagt zich af of het ook niet verstandig is om nog een offerte bij een ¨kleinere¨ partij op 

te vragen. De jaarstukken van het Recreatieschap zijn vrij overzichtelijk en een kleinere partij kan 

waarschijnlijk  tegen een goede prijs ook de klus goed klaren. 

Afspraak: Eerst nagaan of het procedureel mogelijk is (het aanbestedingstraject loopt al) of er bij andere 

partijen offertes kunnen worden en zo ja, dan zullen er ook bij kleinere (lokale) accountants kantoren offertes 

worden opgevraagd. (Bron: Verslag AB vergadering 13 december 2017) 

 

Deze memo geeft verder inzicht en achtergrondinformatie over het voornemen (en  voordelen) aan te 

sluiten bij de aanbestedingsprocedure  van de SED-gemeenten en de SED-organisatie. 

 

Uitwerking: 

- Door aan te sluiten hoeft het Recreatieschap niet zelf een aanbestedingsprocedure op te starten, maar kan 

meeliften op de aanbestedingsprocedure zoals die voor de SED-organisatie en de drie afzonderlijke 

gemeenten is opgestart. Het opstarten van een eigen procedure kost heel veel (arbeids)tijd.  

 

- In theorie zou nog een aparte procedure kunnen worden opgestart. Echter, de voorbereidingen van de 

aanbestedingsprocedure (waarin het Recreatieschap is in opgenomen) zit in een afrondende fase (zie 

bijgevoegde stukken) en heeft maanden van voorbereiding gekost. Het zou inefficiënt  zijn om geen gebruik 

te maken van alle kennis en energie die reeds in het huidige proces is gestopt. 

Zo is voor het opstellen van bijvoorbeeld  een Programma van Eisen (PvE) specifieke kennis nodig. Nu is er al 

een  PvE voor het Recreatieschap, maar zal in het geval van een eigen procedure  weer apart moeten 

worden opgesteld.  

 



- Verder  is het Recreatieschap nauw verbonden met de SED-organisatie en vindt de administratie van het 

Recreatieschap  binnen de context van de ambtelijke SED-organisatie plaats en binnen breed 

geharmoniseerde processen. Het aanstellen van één gezamenlijke accountant, die juist ook deze 

geharmoniseerde processen beoordeeld  en op basis daarvan bepaald of zij voor de jaarrekeningcontrole op 

deze processen kan steunen, is efficiënter en effectiever dan dat 2 afzonderlijke accountants zich hierover 

zullen buigen. Daarmee wordt niet alleen dubbel werk voorkomen, maar ook verschillende zienswijzen 

tussen twee accountants ten aanzien van dezelfde processen en werkwijzen binnen de SED organisatie. 

 

- Een argument om naar een ¨kleiner¨ accountantskantoor te kijken, is de verwachting dat ¨de kleinere 

kantoren¨ een gunstige prijs neer kunnen leggen. Echter, ¨ kwaliteit¨ is een belangrijk beoordelingsaspect bij 

de keuze voor een nieuwe accountant en het  is daarom van belang dat er niet alleen naar de kosten wordt 

gekeken.  

 

- Naast het direct aan de accountant-controle toe te rekenen voordeel in de kosten,  is er ook een indirect 

voordeel als er gekeken wordt naar de hoogte van de ondersteuningskosten aan de SED. Mede daardoor is 

er maar een overhead van 12%. De huidige overeenkomst met SED is mede vanwege de integratie van 

activiteiten (synergie) scherp aanbesteed. Een andere accountant voor het Recreatieschap  maakt dat deze 

efficiency voor een deel verloren gaat en mogelijk meer inzet wordt gevraagd vanuit SED. Dit kan gevolgen 

hebben voor de hoogte van de ondersteuningsbijdrage. 

 

- Verder blijken er signalen te zijn dat de accountantskantoren de laatste jaren minder geneigd zijn om in te 

schrijven voor aanbestedingsprocedures bij overheidsorganisaties. Ook de kleinere zijn voorzichtig 

geworden. Hierbij kan dan weer verondersteld worden, dat een grote opdracht interessanter is dan een 

kleine.  

 

Samenvattend: 

In theorie zou derhalve nog gekozen kunnen worden voor een aparte aanbestedingsprocedure voor een 

accountant voor het Recreatieschap, echter gezien bovenstaande punten wordt geadviseerd aan te sluiten 

bij de procedure van de SED-gemeenten en SED-organisatie. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Grootebroek    : 9 februari 2018    
 
Onderwerp  : Schoonmaak toiletgebouwen 
Bijlagenummer  : 8 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 juni is een besluit genomen over het schoonmaken 
van de toiletgebouwen op de terreinen van het Recreatieschap. Toen is besloten om voor het seizoen 
2017 de schoonmaak van een aantal toiletgebouwen door een externe partij te laten uitvoeren en er is 
een uitspraak gedaan over het sluiten van twee gebouwen. Ook is aangeven dat na evaluatie van het 
seizoen 2017, er begin 2018 een voorstel zou komen over de schoonmaak van de toiletgebouwen in 
2018 en verder. Dit voorstel leggen wij bij deze aan u voor. 
 
Evaluatie 2017 
In 2017 hebben wij de schoonmaak van de toiletgebouwen op de terreinen De Leijen, Haven Wijdens en 
Vooroever Andijk door een externe partij laten uitvoeren. Aanleiding hiervoor was dat het 
onderbrengen hiervan bij vrijwilligers niet mee lukt. Dit komt vooral doordat bevuiling van de gebouwen 
regelmatig onacceptabel is. Waar mogelijk wordt de schoonmaak aan een horecatoestemming 
gekoppeld. Alleen zien wij dat er steeds minder interesse is hierin en dit beheer niet altijd aansluit bij de 
wensen van de recreant en het in het Natuur en Recreatieplan geschetste wenselijke kwaliteitsbeeld.  
 
Wij zijn zeer te spreken over de kwaliteit van schoonmaken in 2017. In overleg met de partij die dit 
uitvoerde werd op dagen dat het weer recreatief gezien goed was de toiletten geopend, schoongemaakt 
en gesloten. Zowel doordeweeks als in de weekeinden. Naast dat het een verbetering is van de kwaliteit 
ontlast het ook de afdeling groen- en recreatiebeheer van het Recreatieschap.  
 
De uiteindelijke kosten bedroegen in 2017: 
 
De Leijen 
€ 2.660. Opening en schoonmaak bij mooi weer ging in overleg met het Recreatieschap. Het gebouw is 
open geweest vanaf juni. In augustus is het nat geweest en september slecht. 
 
Haven Wijdenes 
€ 1.640. Openen, afsluiten en schoonmaak vanaf juli. Dit heeft anderhalve maand geduurd vanwege een 
technische storing in het gebouw. 
 
Vooroever Andijk 
€2.290. Opening en schoonmaak bij mooi weer in overleg met het Recreatieschap. Gestart vanaf juli. 
Augustus is nat geweest en september slecht.  
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2018 en verder 
Om een besluit te nemen voor het schoonmaken van de toiletgebouwen in 2018 en verder is het zaak 
om te kijken naar alle gebouwen die het Recreatieschap beheert en het gewenste kwaliteitsbeeld.  
 
Zoals in het Natuur- en Recreatieplan is omschreven streven wij naar een kwalitatief recreatieaanbod. 
Bij kwalitatieve terreinen horen schone toiletten die ook open zijn. Waar er geen horeca of andere 
belanghebbende partij te vinden is die dit op de gewenste manier kan verzorgen, is de beste en meest 
efficiënte manier om dat te bereiken het uitbesteding van het schoonmaken.  Daartoe stellen wij voor 
om de wijze van schoonmaken in 2018 en verder als volgt uit te voeren:  
 
Vooroever Andijk, De Leijen en Haven Wijdenes 
Op deze locaties is er geen zicht op een ondernemer die de schoonmaak kan en wil uitvoeren volgens 
het door ons gewenste kwaliteitsbeeld. Daarom stellen wij u voor de schoonmaak voor deze locaties uit 
te besteden. Openstelling van mei t/m september. 
 
Op basis van de bevinding in 2017 schatten wij de totale kosten voor het schoonmaken van deze drie 
toiletgebouwen op €9.000. Voor € 4.000 kan dekking gevonden binnen de bestaande 
onderhoudsbudgetten. 
 
Vooroever Koopmanspolder 
In dit toiletgebouw is er veel overlast door vandalisme. Door de huidige slechte kwaliteit van de 
zwemplas wordt dit toiletgebouw minimaal gebruikt. Daarom stellen wij voor om dit gebouw voorlopig 
te sluiten. Het terrein Koopmanspolder zal vanaf 2018 heringericht worden. Bij die herinrichting zal ook 
de functie van toiletgebouw worden bekeken.  
 
Voorover Vlietsingel  
Op deze locatie is in 2017 een nieuw paviljoen gekomen op het nieuwe strand. In dit paviljoen zijn ook 
openbare toiletten aanwezig. Het oude openbare toiletgebouw zal in gebruik worden gegeven aan de 
zeilvereniging en gebruikt kunnen worden bij evenementen.  
 
Streekbos 
Het toiletgebouw in het Streekbos wordt in 2018 herbouwd nadat het door brand was verwoest. Bij de 
herbouw wordt een kwaliteitsslag gemaakt en zal de inrichting vandalismebestendig en eenvoudig te 
reinigen maken en de opslagruimte naar het paviljoen worden verplaatst. Dat wordt onder andere 
gedaan omdat het bezoek in het Streekbos is de laatste 5 jaar enorm is toegenomen. Jaarrond wordt er 
meer en diverser gebruik gemaakt van het terrein. Dat vraagt om intensiever schoonmaakbeleid 
gedurende het hele jaar. Dat sluit aan bij de ambitie uit het Natuur- en Recreatieplan maak voorkomt 
ook overlast in het paviljoen. 
 
Tot op heden gebruikt de horecapachter de opslagruimte. In ruil daarvoor maakt hij de toiletten schoon 
in het recreatieseizoen. Deze constructie is ongelukkig en levert niet het gewenste eindbeeld. Daarom is 
gekozen voor een splitsing van deze taken. De pachter betaalt een bedrag voor de huur van de opslag en 
het Recreatieschap verzorgt het schoonmaken van de toiletten. De jaarlijkse totale kosten voor 
uitbesteding schatten wij op €12.000. Een deel van deze kosten zullen wij dekken met de opbrengsten 
van de huur van de berging. Ook zetten wij in op een bijdrage van de exploitant van het klimpark die het 
toilet, de douches en de kantine in het gebouw gebruikt. Wij schatten de resterende kosten voor het 
Recreatieschap op €4.000. 
 
Vooroever Droge Wijmers 
Dit gebouw ligt naast een oude zwemkom en is al een aantal jaren gesloten. Het toiletgebouw op de 
locatie Nesbos ligt op 150 meter afstand en is een goed alternatief. Wij stellen voor deze locatie 
definitief te sluiten en het gebouw te slopen.  
 
 
 
 



 
 

  3 

Uiterdijk Schellinkhout 
Het toiletgebouw op de locatie is gelegen bij een naastgelegen horecaondernemer. Deze beheert en 
onderhoudt het gebouw. 
 
voorstel: 

- De schoonmaak van de toiletgebouwen op de locaties Haven Wijdenes, Vooroever Andijk, De 
Leijen en het Streekbos door een externe partij te laten uitvoeren; 

- De financiële gevolgen van €9.000 mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2018; 
- De locatie Droge Wijmers definitief te sluiten en het gebouw te slopen; 
- De sloopkosten te dekken uit de gereserveerde middelen voor groot onderhoud van dit gebouw; 
- De locatie Koopmanspolder te sluiten en het wel of niet heropenen in de totaalplannen voor dit 

gebied mee te nemen. 
 
Wij adviseren u in te stemmen met dit voorstel. 
 
 
De secretaris,  de voorzitter, 
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Onderwerp : Schoonmaak toiletgebouwen    
 
Bijlagenummer : 8  
 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
 
Gelezen het voorstel van 9 februari 2018 
 
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
Instemmen met het voorstel om: 
 
- De schoonmaak van de toiletgebouwen op de locaties Haven Wijdenes, Vooroever Andijk, De 

Leijen en het Streekbos door een externe partij te laten uitvoeren; 
- De financiële gevolgen van €9.000 mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2018; 
- De locatie Droge Wijmers definitief te sluiten en het gebouw te slopen; 
- De sloopkosten te dekken uit de gereserveerde middelen voor groot onderhoud van dit gebouw; 
- De locatie Koopmanspolder te sluiten en het wel of niet heropenen in de totaalplannen voor dit 

gebied mee te nemen. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman  Nico Slagter 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Bovenkarspel    : 9 februari 2018 
 
Onderwerp  : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 
Bijlagenummer  : 9 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Op 7 juli 2016 is het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland door u 
vastgesteld. Op 13 juli 2017 is besloten ook het jaarresultaat 2016 te storten in een reserve ten behoeve 
van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Hierbij is een uitvoeringsprogramma (fase 2) 
opgesteld dat is geïntegreerd in het toenmalige uitvoeringsprogramma (fase 1).  
 
Op 27 september is de laatste versie van het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarbij is  
uitgegaan van een programma met een dynamisch karakter. Wijzigingen kunnen optreden door 
aanpassingen in de planning of wanneer de kosten afwijken van de raming. Daartoe wordt het 
uitvoeringsprogramma regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken en waar nodig aangepast. 
Graag informeren wij u bij deze van de voortgang van het programma en stellen een aantal wijziging 
voor.  
 
Wijzigingen 
Er zijn voor deze versie van het programma twee wijzigingen met financiële gevolgen die wij aan u 
voorleggen. 
 
Bediening brug en sluis Rustenburg 
In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart 
met de bediening van de brug en sluis door vrijwilligers. Het seizoen 2017 is geëvalueerd en er is 
besloten de bediening voort te zetten. De vrijwilligers hebben wel aangegeven dat het aantal 
vrijwilligers daarvoor uitgebreid moet worden. De extra vrijwilligers moeten daarvoor opgeleid worden. 
Het betreft hier een eenmalige bijdrage van €10.000, zijnde 50% van de opleidingskosten. 
 
Inhuur beleidsmedewerker 
De kosten voor de inhuur van een beleidsmedewerker voor de periode 2018 t/m 2020 zijn geraamd op 
€200.000. Daarvoor is €155.000 beschikbaar gesteld uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en 
Recreatieplan. De overige €45.000 zou gedekt worden door inzet van structureel budget voor inhuur 
voor beleidsondersteuning. Wij vragen u nu ook deze kosten vanuit het uitvoeringsprogramma te 
dekken. Hierdoor zal er €15.000 structureel vrijvallen.  
 
  



 
 

  2 

voorstel: 
Wij stellen u voor om: 

1. De voorgestelde wijzigingen door te voeren; 
2. Voor de bediening brug en sluis Rustenburg €10.000 beschikbaar te stellen uit de reserve 

uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2);  
3. Voor de inhuur beleidsmedewerker €45.000 extra beschikbaar te stellen uit de reserve 

uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2); 
4. Het uitvoeringsprogramma voor wat betreft de overige projecten ter kennisname aan te nemen; 
5. De gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage. 

 
Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  de voorzitter,  
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Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 
 
Bijlagenummer : 9 

 
 
 

 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 

 
 
gelezen het voorstel van 9 februari 2018; 
  
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
1. De voorgestelde wijzigingen door te voeren; 
2. Voor de bediening brug en sluis Rustenburg €10.000 beschikbaar te stellen uit de reserve 

uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2);  
3. Voor de inhuur beleidsmedewerker €45.000 extra beschikbaar te stellen uit de reserve 

uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2); 
4. Het uitvoeringsprogramma voor wat betreft de overige projecten ter kennisname aan te nemen; 
5. De gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman   Nico Slagter 
 
 
 



Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Nummer Project Korte omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten  Stavaza 

Algemeen

WF1 Toeristische Overstappunten (TOP's) Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie) Afgerond

WF2 Overleg beheerders Westfriesland Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op 

het niveau van Westfriesland.

uren Doorlopend

WF3 Netwerkbijeenkomsten met 

ondernemers

Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken. 

Hierbij heeft het de voorkeur om aan te sluiten bij al lopende initiatieven en overlegvormen.

500€                                         In uitvoering / doorlopen

WF4 Uitbreiding aanbod oeverrecreatie 

Markermeerkust 

Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren. In uitvoering. 

Wordt per locatie 

opgepakt.

WF5 Overdracht beheer stranden aan 

Recreatieschap

Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel aan het 

Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en  Schellinkhouterdijk/De 

Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen.

20.000€                                   Doorlopend

WF6 Recreatie/routeportal Westfriesland Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de 

gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.

5.000€                                     Doorlopend

WF7 Camperplaatsennetwerk Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde 

voorzieningen aanleggen hiervoor.

pm In uitvoering

WF8 Biodiversiteit in bermen en weiden Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en 

kruiden).

5.000€                                     Doorlopend

WF9 Onderzoek haalbaarheid 

uitvoeringsprogramma. 

Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap. Doorlopend

Routes

WF10 Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts 3.500€                   Afgerond

WF11 Routes tussen Hoorn en Enkhuizen Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen. In voorbereiding 

WF12 Belevingsroutes (landschap, 

cultuurhistorie)

Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp 

van nieuwe technologieën (bv gebruik van smartphone).

7.500€                   In voorbereiding 

WF13 Mountainbikeroutes Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen. 5.000€                   2.000€                                     Afgerond

WF14 Wandelnetwerk Centraal gebied De bestaande wandelroutes met elkaar verbinden door nieuwe wandelpaden aan te leggen waardoor een netwerk ontstaat. 

Het bewegwijzeren van het netwerk en het verzorgen van informatievoorziening, zowel in het veld als digitaal.

In voorbereiding 

WF15 Wandelroutes Westfriese Omringdijk Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk. In voorbereiding 

WF16 Uitbreiden en kwaliteitsimpuls 

routenetwerken

2017, bebording vaarroutenetwerk, 2017 en verder investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes In uitvoering

WF17 BRTN-routes Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN. Uren Afgerond

WF18 Verruimen bedieningstijden brug en 

sluis Rustenburg

Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk Afgerond

WF19 Kostenraming Rustenburg-Verlaat Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM. 15.000€                 Afgerond

WF20 Opwaardering vaarroute Rustenburg-

Verlaat

Het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat. (Het RSW is (mede)projecttrekker van dit project maar 

over de structurele en incidentele lasten moet nog besloten worden). 

Kosten fase1. (alles behalve de spoorbrug): 

Ophogen bruggen: €37.5000 

Sluis: Globale raming incidenteel €3.000-€10.000 

Globale raming structureel  €1.500-€15.000 / jaar

Fase2. Spoorbrug

Onderzoek Pro-Rail: p.m.

Ophogen brug: p.m.

Zie omschrijving In uitvoering

WF21 Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar 

oplossingsmogelijkheden

In voorbereiding 

WF22 Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en 

vaarnetwerk

Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en 

informatievoorziening

Doorlopend

WF23 Beheer van de fysieke paden van het 

wandelnetwerk

Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-

intensiteit moet worden verhoogd. 

2.000€                                     Doorlopend

WF24 Beheer van het vaarnetwerk Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet 

worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het Recreatieschap monitort dit en 

voert onderzoek uit naar de knelpunten. 

Doorlopend

WF25 Pilot maaibeheer 2017 - 2018 Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22 In voorbereiding 

Recreatieterreinen

WF26 Recreatieve samenhang Streekbos - De 

Weelen

Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen. 45.000€                 Afgerond

WF27 Kitesurflocaties Westfriesland Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele 

beheerslasten zijn voor de gemeenten). 

In uitvoering

WF28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling Ondergrondse afvalverzameling op  Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele 

besparing op in inzet van personeel. 

200.000€               Nog niet gestart

WF29 Drinkwaterpunt Egboetswater Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar) 14.000€                 Afgerond

WF30 Aanpassing naamgeving terreinen De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen 

met nieuwe naam.

Doorlopend

WF31 Marktconsultatie recreatieterreinen Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap 10.000€                 Nog niet gestart

WF32 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te 

ontwikkelen

100.000€               Nog niet gestart

WF33 Opwaardering recreatieterrein en 

passantenhaven Wijdenes

Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes  €                35.000 Afgerond

WF34 Baggeren zwemlocatie Vooroever 

Koopmanspolder

Deze zwemlocatie is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden 250.000€               In voorbereiding 

WF35 Kwaliteitsimpuls de Hulk Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve 

recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse.

Nog niet gestart

WF36 Aanlegvoorzieningen Drachterveld Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger 15.000€                 Afgerond

WF37 Opwaardering De Leijen Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein. Afgerond

63.000€                 309.250€               617.500€               35.000€                 -€                        34.500€                                   

3.500€                   

50.000€                 

15.000€                 

35.000€                 

Structurele kosten

24.500€                 224.250€               617.500€               35.000€                 -€                        34.500€                                   

Totale kosten  €                                  34.500 

20.000€                                                    

20.000€                                                                                       

50.000€                                                                                       

20.000€                                                    

 €                                                                                                                                                           901.250 

106.250€                                                                                     

4.000€                                                                                                                             

35.000€                                                    

7.500€                                                                                                                                                                

32.000€                                                    

50.000€                                                    



Algemeen

WF38 Sportvisserij Het meenemen van de sportvisserij in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door 

eenvoudige beheersmaatregelen voorzieningen worden gerealiseerd  voor de sportvissers.

Doorlopend

Routes

WF39 LF-route Westfriesland Het fietsplatform wil de LF-routes gaan herzien. Door de inmiddels landelijke dekking van het fietsroutenetwerk hebben de LF-

routes een andere functie gekregen. Bij de actualisatie van de LF-routes zal vooral worden ingezet op kwalitatieve 

icoonroutes (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes)

Beheer en onderhoud kan 

uit bestaand budget.

Nog niet gestart

WF40 Duikers vaarroutes Hoorn Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost. 

Uitgaande van maximaal 50% van de kosten

350.000€               Nog niet gestart

WF41 Onderzoek knelpunten vaarroute de 

Gouw

De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht 

moeten worden hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost. 

16.000€                 In uitvoering

WF42 Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek het oplossen van de verzandingsproblematiek. Een eerste raming kwam 

uit op 1,75 miljoen. Er zal naar slimmere alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten vaarroute 

de Gouw'.

Nog niet gestart

WF43 Rustenburg-Verlaat Zie project WF20. In voorbereiding 

WF44 Fietspad Vooroever Medemblik Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid. 100.000€               In uitvoering

WF45 Passantenplaatsen Opmeer Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap 25.000€                 In voorbereiding 

WF46 Boothelling Drachterveld/Bangert 

Oosterpolder

Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder p.m. Nog niet gestart

WF47 Knelpunt vaarverbinding Hoorn-

Medemblik

Vervangen van een brug die een knelpunt vormt in de route tussen Enkhuizen en Medemblik. Dit op basis van maximaal 50% 

van de kosten.

80.000€                 Nog niet gestart

WF48 Voorzieningen langs vaarroutes Het betreft hier (kano- en/of vis)steigers en andere aanlegvoorzieningen Nog niet gestart

WF49 Meetpunten gebruik routes en TOP's 

i.s.m. Recreatie Noord-Holland.

Meetsensoren om het gebruik van TOP's en het wandelnetwerk in beeld te brengen. Eventueel ook op een aantal locaties in 

andere netwerken. Dit project wordt in samenwerking met Recreatie Noord-Holland gerealiseerd die dat in Noord-Holland-

verband oppakt. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.

€500 / jaar. Uit bestaand 

budget

Nog niet gestart

Wf52 Bediening brug en sluis Rustenburg In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart met de bedieng van de 

sluis door vrijwilligers. Besloten is dit voort te zetten. De vrijwilligersgroep dient daardoor te worden uitgebreid. Het betreft 

hier 50% van de opleidingskosten. 

10.000€                 Afgerond

Recreatieterreinen

WF51 Kwaliteitsimpuls toiletgebouw 

Streekbos

Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren. In voorbereiding 

Organisatie

WF51 Budget inhuur/tijdelijke personeel in de 

periode 2018-2020. 

Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma 

mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling. Dat maakt dat de kosten afhankelijk zijn van de 

aanstellingsvorm en beschikbaarheid van juiste mensen. Huidige raming is op basis van aanstelling van 2 à 3 dagen per week 

voor een periode van maximaal 3 jaar. 

In uitvoering

100.000€               937.000€               -€                        -€                        -€                                         

2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten

100.000€               937.000€               -€                        -€                        -€                                         

Totaal benodigd budget

Beschikbaar

Resterend budget 

50.000€                                                    

Vooralsnog lijkt het erop dat de provincie Noord-

Holland het ophogen van de bruggen en het onderzoek 

naar de verhoging van de spoorbrug wil betalen. 

Kosten verhogen Spoorbrug: p.m.

100.000€                                                                                     

1.314.000€                                                                                                                     

277.000€                                                                                                                        

200.000€                                                                                     

p.m.

6.000€                                                                                          

Update 2017 / fase 2

100.000€                                                  

pm

1.037.000€                                                                                                                     



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Grootebroek    : 9 februari 2018 
 
Onderwerp  : Uitbreiden capaciteit Groen- en Recreatiebeheer (1fte) 
Bijlagenummer  : 10 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Het Recreatieschap Westfriesland is een compacte organisatie. Voordelen daarvan zijn, dat efficiënt 
gewerkt kan worden, de organisatie flexibel is en de betrokkenheid van de medewerkers groot. Een 
nadeel is dat de organisatie daardoor kwetsbaar is en er niet veel ‘rek’ zit in de capaciteit.  
 
Om dit op te vangen op project- en beleidsniveau wordt er van 2018 t/m 2020 beleidscapaciteit 
ingehuurd ten behoeve van de uitvoering van het Natuur en Recreatieplan Westfriesland.  
 
Bij de afdeling Groen- en Recreatiebeheer is er 5,7 fte werkzaam. Daarvan is 0,8 fte leidinggevend. Er is 
4 fte in vaste dienst en 0,9 fte wordt ingehuurd vanuit werkzaam. De afgelopen jaar bleek dat deze 
bezetting niet toereikend is. Dat komt doordat en meer werkzaamheden bij zijn gekomen, maar ook 
doordat werkzaamheden veranderd zijn. Regelgeving is veranderd en wordt strenger, maar ook is de 
recreant van vandaag de dag veeleisender. Aangescherpte milieueisen en de ambities voor biodiversiteit 
uit het Natuur- en Recreatieplan vragen intensiever beheer. Daarbij zien wij ook een toename van het 
gebruik van de terreinen. Allemaal factoren die meer van het Recreatieschap vragen. 
 
Naast de vaste bezetting is er een inhuurbudget van €49.0000. Daarvan is €20.000 bestemd voor de 
inhuur vanuit WerkSaam. Voor het overige budget wordt ingehuurd via een detacheringsbureau. Dit is 
erg duur en niet duurzaam. De kosten voor een extra personeelslid bedragen circa €44.000 per jaar. Er is 
dus een structureel tekort van circa €15.000 om een extra medewerker (1 fte) aan te nemen. 
 
Wij stellen u voor om de structureel beschikbare (vrijgevallen) €15.000 voor inhuur van beleidscapaciteit 
vanaf 2018 in te zetten om de loonkosten voor een extra personeelslid voor Groen- en Recreatiebeheer 
te kunnen dekken.  
 
Tot en met 2020 is er incidenteel budget beschikbaar om beleidscapaciteit in te huren (zie ook 
agendapunt 9). Gevolg van deze wijziging is dat er na 2020 geen budget meer is om beleidscapaciteit in 
te huren. Wij stellen daarom voor om bij het opstellen van de begroting 2020 de uitvoering van het 
Natuur en Recreatieplan te evalueren en daarbij de discussie over het al dan niet structureel 
beschikbaar stellen van middelen voor extra beleidscapaciteit vanaf 2021 mee te nemen. 
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor aan het algemeen bestuur voor te stellen om: 

- Een vacature open te stellen voor een medewerker voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer;  
- Daarvoor het structurele budget van €15.000 per jaar voor de inhuur van beleidscapaciteit toe 

te voegen aan de loonsom van de afdeling Groen en Recreatiebeheer; 
- Dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage; 
- Bij het opstellen van de begroting 2020 de discussie te voeren over de gewenste 

beleidscapaciteit binnen het Recreatieschap vanaf 2021. 
 
De secretaris,  de voorzitter,  
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Onderwerp : Vergroten capaciteit Groen- en Recreatiebeheer)  
 
Bijlagenummer : 10 
 
 
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
 
Gelezen het voorstel van 31 januari 2018 
 
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
Instemmen met het voorstel en aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
voorstellen om: 
 
- Een vacature open te stellen voor een medewerker voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer;  
- Daarvoor het structurele budget van €15.000 per jaar voor de inhuur van beleidscapaciteit toe 

te voegen aan de loonsom van de afdeling Groen en Recreatiebeheer; 
- Dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage; 
- Bij het opstellen van de begroting 2020 de discussie te voeren over de gewenste 

beleidscapaciteit binnen het Recreatieschap vanaf 2021. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman   Nico Slagter 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Grootebroek    : 9 februari 2018 
 
Onderwerp  : Voorjaarsrapportage 2018 
Bijlagenummer  : 11 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of 
beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar aanpassing behoeft. Daarom worden er jaarlijks 
twee tussenrapportages gepland. Dat zijn de Voorjaarsrapportage en de Eindejaarsrapportage. 
 
Hierbij ontvangt u de voorjaarsrapportage 2018. 
 
voorstel: 
 
Wij stellen u voor: 

 de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot 
aanpassing van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming; 

 het negatieve saldo van de mutaties ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2018 e.v.; 

 bij het opstellen van de begroting 2019 dekking te zoeken voor het negatieve begrotingsresultaat in 
2021 en 2022. 
 

Het dagelijks bestuur, 
 
De secretaris,  de voorzitter, 
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Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2018 
 
Bijlagenummer : 11 
 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
 
Gelezen het voorstel van 31 januari 2017 
 
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
Instemmen met het voorstel om: 
 

 de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot 
aanpassing van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming; 

 het negatieve saldo van de mutaties ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2018 e.v.; 

 bij het opstellen van de begroting 2019 dekking te zoeken voor het negatieve begrotingsresultaat in 
2021 en 2022. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman  Nico Slagter 
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VOORJAARSRAPPORTAGE 2018 

 

1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2018. Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene 
omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar bijgesteld dient te worden. Daarom worden er 
jaarlijks twee tussenrapportages gemaakt. Dit betreft de Voorjaarsrapportage. De begroting wordt op totaalniveau 
vastgesteld (dus niet een budget per product). Hierdoor kunnen overschrijdingen op een project worden 
gecompenseerd door eventuele onderschrijdingen op andere projecten, zonder consequenties voor de rechtmatigheid. 
 
Wijzigingen ontstaan door aanpassing van geplande werkzaamheden zoals projecten uit het Natuur- en Recreatieplan, 
maar ook onverwachte gebeurtenissen zoals de brand in het toiletgebouw in het Streekbos en de financiële gevolgen 
van de cao onderhandelingen waar in oktober 2017 een akkoord over is bereikt. Van enkele voorstellen, welke 
geagendeerd staan voor het Algemeen bestuur van 14 maart 2018, zijn de financiële consequenties reeds in deze 
Voorjaarsrapportage verwerkt. Dit zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden. 
 

1.2 Financiële consequenties 
In deze Voorjaarsrapportage zijn de volgende mutaties opgenomen: 
 
Totaaloverzicht mutaties 

              

  Begrotingsresultaat 36.000 21.000 22.000 20.000 16.000 

  
     

  

Pr. omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 

  Lasten 
    

  

1 Inhuur derden 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

1 Vergroten personele capaciteit groen- en recreatiebeheer 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

1 Dekking reserve NRP fase 2: inhuur beleidsmedewerker -15.000 -15.000 -15.000 
 

  

1 Schoonmaakkosten toiletgebouwen 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

1 Noodmaatregelen toiletvoorziening Streekbos 5.000 
   

  

1 Kapitaallasten toiletvoorziening Streekbos 
 

4.000 4.000 4.000 4.000 

2 Inhuur derden -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

2 Brug - en sluisbediening Rustenburg 10.000 
   

  

3 Bijstelling salarislasten 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

3 Inhuur beleidscapaciteit 
   

-15.000 -15.000 

  
     

  

  Baten 
    

  

1 Dekking reserve Afschrijvingslasten NRP - toiletvoorziening Streekbos 2.000 2.000 2.000 2.000 

1 Huuropbrengst opslagruimte en vergoeding gebruik toilet 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

1 Inruilwaarde wagenpark 9.000 
   

  

2 Dekking reserve NRP fase 2 - Rustenburg 10.000 
   

  

  
 

          

  Saldo mutaties -15.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 

  
     

  

  Begrotingsresultaat 21.000 0 1.000 -1.000 -5.000 

  
 

voordeel nadeel voordeel nadeel nadeel 
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In hoofdstuk 2 van deze Voorjaarsrapportage vindt u de toelichting op de mutaties in de programma’s. Hoofdstuk 3 gaat 
over investeringen en Hoofdstuk 4 gaat verder in op de mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen. 
 

1.3Besluitvorming 
Wij stellen u voor: 

 de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de 
begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming; 

 het negatieve saldo van de mutaties ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2018 e.v.; 

 bij het opstellen van de begroting 2019 dekking te zoeken voor het negatieve begrotingsresultaat in 2021 en 2022. 
 
 

2. Programma’s 
 

 
2.1 Recreatieterreinen 
 

 
Toelichting mutaties 
Lasten 
Inhuur derden (€ 2.000 budgettair neutraal) 
In de begroting staan op diverse grootboeknummers en in diverse programma’s budgetten geraamd voor uitbestede 
werkzaamheden/inhuur. In verband met de transparantie en het eenvoudiger bijhouden van het budget wordt 
voorgesteld het budget inhuur op één grootboeknummer (uitvoering recreatieterreinen - algemeen) in één programma 
te ramen. In totaliteit is er € 49.000 beschikbaar voor inhuur derden. 
 
Vergroten personele capaciteit groen- en recreatiebeheer (2018 e.v. € 15.000 budgettair neutraal) 
In het Algemeen bestuur van 14 maart 2018 wordt een voorstel ter vaststelling aangeboden om de personele capaciteit 
van het groenbeheer te vergroten. De kosten voor een extra personeelslid bedragen circa € 44.000 per jaar. Er is nu een 
inhuurbudget van € 49.000 beschikbaar. Daarvan is € 20.000 beschikbaar voor inhuur vanuit WerkSaam. Voor het 
overige budget wordt ingehuurd via een detacheringsbureau. Deze manier van inhuren is duur en niet duurzaam. Er is 
een structureel tekort van circa € 15.000 om een extra medewerker aan te nemen. 
 
Er wordt van 2018 t/m 2020 beleidscapaciteit ingehuurd ten behoeve van de uitvoering van het Natuur en Recreatieplan 
Westfriesland. Dat wordt bekostigd vanuit enerzijds de reserve Natuur- en Recreatieplan fase 2 (€ 155.000) en 
anderzijds door de structurele ruimte van € 15.000 p.j. voor inhuur van beleidscapaciteit die in 2016 is ontstaan 
vanwege het vertrek van de toenmalige directeur/secretaris.  Na 2020 is deze € 15.000 weer structureel beschikbaar.  
 
Voorgesteld wordt om de structureel beschikbare € 15.000 voor de inhuur van beleidscapaciteit in te zetten om de 
loonkosten voor een extra personeelslid voor Groen- en Recreatiebeheer te kunnen dekken. In de periode 2018 t/m 
2020 kunnen deze middelen dan niet worden ingezet voor de tijdelijke inhuur van beleidscapaciteit voor de inhuur van 
het Natuur- en recreatieplan. Er is voorgesteld deze € 45.000 te dekken uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en 
Recreatieplan fase 2.  
 
Schoonmaakkosten toiletten (2018 e.v. € 9.000 nadeel) 
In 2017 is besloten het schoonmaken van een drietal toiletgebouwen t.w. de Leijen, Vooroever Andijk en de haven 
Wijdenes uit te besteden aan derden. Er is afgesproken, dat er begin 2018 een apart voorstel voorgelegd wordt over de 
schoonmaak van de toiletgebouwen voor 2018 e.v. Dit voorstel wordt 14 maart 2018 aan het Algemeen bestuur 
voorgelegd. De kosten hiervoor bedragen € 9.000. Binnen de bestaande begroting kan € 4.000 gedekt worden uit 
bestaande onderhoudsbudgetten. Per saldo is er een aanvullend budget nodig  van € 5.000. 
 
De toiletvoorziening in het Streekbos moet nog worden gerealiseerd. Voorheen maakte de horecapachter de toiletten 
schoon in ruil voor het gebruik van de opslagruimte. Deze constructie bleek niet optimaal. Daarom is er nu voor gekozen 
de schoonmaak na het gereedkomen van het toiletgebouw  in 2018 uit te besteden aan een derde (kosten € 12.000) en 
een vergoeding te vragen voor de huur van de opslag en de exploitant van het Klimpark een vergoeding te vragen voor 
het gebruik van de toiletvoorziening (opbrengst € 8.000). Per saldo is er dan een bedrag benodigd van € 4.000. 
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Voorgesteld wordt de schoonmaak voor 2018 e.v. voor vier locaties uit te besteden aan derden. De totale kosten 
bedragen hiervoor per saldo  € 9.000. 
 
Huur tijdelijke toiletvoorziening en containers voor opslag in Streekbos (2018 € 5.000 nadeel) 
De kosten voor het treffen van een aantal noodmaatregelen, zoals huur containers voor de opslag van spullen,  
bedragen naar verwachting ca. € 5.000. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed en zijn voor eigen 
rekening.  
 
Baten 
Inruilwaarde wagenpark (2018 € 9.000 voordeel) 
Betreft de Inruil van een auto en maaimachine. Zie ook de toelichting bij 3 Investeringen. 
 

 

2.2 Recreatieve netwerken 
 

 
Toelichting mutaties 
Lasten 
Inhuur derden (2018 e.v. € 2.000 budgettair neutraal) 
Betreft de overheveling van het budget uitbestede werkzaamheden/inhuur naar programma 1 Recreatieterreinen. Zie 
de toelichting bij paragraaf 2.1 Recreatieterreinen. 

 
Bediening brug en sluis Rustenburg (2018 € 10.000 budgettair neutraal) 
In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het Hoogheemraadschap een pilot gestart 
met de bediening van de brug en sluis door vrijwilligers. Het seizoen 2017 is geëvalueerd en er is besloten de bediening 
voort te zetten. De vrijwilligers hebben aangegeven dat het aantal vrijwilligers uitgebreid moet worden. De extra 
vrijwilligers moeten daarvoor opgeleid worden. Het betreft hier een eenmalige bijdrage van €10.000, zijnde 50% van de 
opleidingskosten. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve NRP fase 2. 

 

 
2.3 Algemeen beheer en beleid 
 

 
Toelichting mutaties 
Lasten 
Salarislasten (2018 e.v. € 10.000 nadeel) 
Er is een nieuwe CAO afgesloten, want de vorige CAO liep op 1 mei 2017 af. De nieuwe CAO loopt met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2019. De totale structurele CAO verhoging, welke gefaseerd wordt doorgevoerd, bedraagt in totaal 
3,25%.  Uitgaande van de bruto loonsom zou dit een verhoging van de loonsom van € 16.000 betekenen. Alleen is het zo 
dat één van de medewerkers gebruik maakt van het generatiepact. Dit leidt tot lagere salarislasten. Per saldo is er 
daardoor een netto bijstelling nodig van € 10.000.  
 
Budget inhuur beleidscapaciteit (2020 e.v. € 15.000 budgettair neutraal) 
Betreft de overheveling van het budget naar programma 1 Recreatieterreinen. 
 

 

 
2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

 
Toelichting mutaties 
Geen mutaties. 
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3. Investeringen 
Toiletvoorziening Streekbos 
Krediet 
Het toiletgebouw is in april 2017 verwoest door brandstichting. Het Recreatieschap heeft deze gelegenheid 
aangegrepen om meteen naar de indeling en functies van het gebouw te kijken. Het oude gebouw was gelijktijdig 
gerealiseerd met het paviljoen. Omwille van de kosten is het toiletgebouw destijds gerealiseerd door het oude 
recreatiecentrum om te bouwen. Daardoor is de indeling nooit helemaal optimaal geworden. 
 
Voor de herbouw is een nieuw ontwerp gemaakt waarbij we deze optimalisatieslag kunnen doorvoeren. Dit houdt in dat 
de opslag voor de horeca, die eerder in het toiletgebouw zat, naar het paviljoen wordt verplaatst en dat in de plaats van 
de opslag douches worden toegevoegd. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met vandalismebestendigheid en het 
efficiënt kunnen openen, sluiten en schoonmaken van het gebouw. Tevens zal de plaatsing van de vuilcontainers 
worden geoptimaliseerd. Dit om vandalisme, illegaal storten en brandstichting tegen te gaan.  
 
De vergunningen zijn aangevraagd en er zijn verschillende offertes opgevraagd. Wij verwachten in de loop van februari 
de offertes te hebben ontvangen en tot gunning over te kunnen gaan. Om vertraging en het aangaan van onrechtmatige 
verplichtingen te voorkomen, is op basis van de ingeschatte uitvoeringskosten een krediet benodigd  van  € 233.000.  Bij 
de Eindejaarsrapportage 2017 is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Middels deze 
Voorjaarsrapportage wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 183.000. 
 
Op het krediet moet de vergoeding van de verzekeraar van € 141.000 in mindering gebracht worden. Het netto-krediet 
bedraagt dan € 92.000. Dit bedrag wordt geactiveerd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen vanaf 2019 
€ 4.000. 
 
Dekking 
In het NRP fase 2 is in de exploitatie in 2017 rekening gehouden met een bedrag van € 100.000 voor een 
kwaliteitsimpuls van de toiletvoorziening in het Streekbos. Dit bedrag zou onttrokken worden uit de reserve NRP fase 2. 
Voorgesteld wordt nu € 92.000 te onttrekken uit de reserve NRP fase 2 en dit bedrag te storten in de reserve 
Afschrijvingslasten NRP, zodat de kapitaallasten vanaf 2019 nagenoeg nihil zijn. Enkel de geringe rentelasten komen ten 
laste van de exploitatie. 
 
Investering auto en maaimachines 
In 2018 staat een investering voor een auto (€ 28.000) en een maaimachine (€ 39.000) geraamd. Abusievelijk zijn de 
geraamde bedragen de netto-bedragen. Er is namelijk reeds rekening gehouden met een eventuele inruilwaarde. De 
bruto -investeringsbedragen bedragen € 31.000 respectievelijk € 45.000. De extra kapitaallasten zijn gering en zullen bij 
het opstellen van de begroting 2019 verwerkt worden. Zie ook de toelichting bij paragraaf 2. 1 Recreatieterreinen. 

 

4. Reserves en voorzieningen 
Reserve Natuur- en recreatieplan fase 2 (2018 t/m 2019 € 15.000 p.j.) 
Voorgesteld wordt de gedeeltelijke dekking voor  de inhuur van de beleidsmedewerker uit het structurele inhuurbudget 
(2018 t/m 2020 € 15.000 p.j.) te gebruiken voor het vergroten van de personele  capaciteit voor het groen- en 
recreatiebeheer en de dekking voor de beleidsmedewerker nu te dekken uit de reserve NRP fase 2. Zie ook de 
toelichting bij paragraaf 2.1. Recreatieterreinen.  
 
Reserve natuur- en recreatieplan fase 2 -  bediening brug- en sluis Rustenburg (2018 € 10.000) 
Er zijn extra vrijwilligers nodig voor de brug- en sluisbediening in Rustenburg. De extra vrijwilligers moeten daarvoor 
opgeleid worden. De kosten bedragen hiervoor € 10.000 en kunnen uit de reserve gedekt worden. Zie ook de toelichting 
bij paragraaf 2.2 Recreatieve netwerken. 
 
Reserve Afschrijvingslasten NRP (2018 € 92.000) 
Vanuit de reserve NRP fase 2 wordt ter dekking van de afschrijvingslasten van het netto-krediet van € 92.000 voor de 
herbouw toiletgebouw in de reserve afschrijvingslasten gestort. Zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3 Investeringen. 




