Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 16 mei 2018 in het gemeentehuis van
Stede Broec (kamer 1.14)
Aanvang: 15.00 uur
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Agendapunt
Welkom door de secretaris
Verkiezing voorzitter en dagelijks bestuur
Opening en vaststellen agenda door de voorzitter
Verslag van de vergadering van 14 maart 2018
Mededelingen en ingekomen stukken
- Brief WGT
Liggeldverordening
Rondvraag
Sluiting

De secretaris,
Astrid Huisman
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6a en 6b

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland
Datum
: 14 maart 2018
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 de Pol (Koggenland, helaas verhinderd wegens verkeersdrukte)
Aanwezig ambtelijke ondersteuning:
De heer P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer), de heer K. Schoenaker
(directeur/beleidsmedewerker), mevrouw Edy Gramberg (financiën), de heer Kees van Borre (ondersteuning
bestuurssecretariaat/notulen)

Voorafgaand aan de vergadering blikt de voorzitter even terug op de bestuursperiode 2014-2018. In de
bijlage treft u een korte opsomming van de belangrijkste acties/gebeurtenissen, zoals deze ook door de
voorzitter zijn verwoord.
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de vergadering Algemeen Bestuur van 13 december 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de opsteller van het verslag wordt
bedankt.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
3a. Er is overleg geweest met Staatsbosbeheer over het (zeer beperkte) beheer van recreatieve
voorzieningen als paden, wegen en bankjes. Staatsbosbeheer kan en wil dit niet meer doen. Het
Recreatieschap wil het wel doen, maar heeft de middelen niet. Er gaat gekeken worden of hier in
samenwerking met de provincie afspraken over gemaakt kunnen worden. De gedeputeerde zal met een
reactie komen.
3b. Het officiële startmoment voor het nieuwe fietspad op de Vooroever heeft plaatsgevonden op
12 maart. In de week van 19 maart zal ook daadwerkelijk gestart worden met de aanleg hiervan.
3c. Verder is op 14 maart bij het Egboetswater de hernieuwde gebruikersovereenkomst van het Egboetje
met het IVN getekend.
4. Aanbesteding accountantscontrole (4a, 4b, 4c en 4d)
De heer Nederpelt trekt de conclusie dat er voor gekozen is om mee te gaan met de
aanbestedingsprocedure van de SED-organisatie en geeft aan daarin nu mee te gaan. Voorstel wordt
vastgesteld.

5. Kadernota 2019 (5a en 5b)
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
6. Concept-jaarstukken 2017 (6a en 6b)
De heer Nederpelt geeft aan dat het een goed stuk is, dat de verschillen goed verklaard worden en dat het
mooi is dat er een goedkeurende verklaring is, maar geeft als aandachtspunt mee dat als er aanzienlijke
materiële wijzigingen zijn, deze tijdig worden gemeld. Dit punt wordt door de overige leden onderschreven.
Geen overige opmerkingen.
7. Concept-begroting 2019 (7 en 6b)
De heer Nederpelt geeft aan dat, kijkend naar het meerjarenperspectief, het allemaal maar “net kan” en
pleit er daarom voor om de loon- en inflatiecorrectie van de regio te volgen. Verder zou hij graag willen zien
of het Recreatieschap (de GR) de risico’s kan opvangen of niet. Afgesproken wordt dat in de vergadering van
het algemeen bestuur van 16 mei een gecorrigeerde versie zal worden aangeboden waarin de ratio´s
(financiële kengetallen) zijn opgenomen. Geen overige opmerkingen.
8. Voorstel schoonmaken toiletten
Akkoord met het voorstel. Er wordt meegegeven dat er overleg met WerkSaam dient plaats te vinden en aan
te geven dat het zeer wenselijk is als zij in de toekomst in staat zijn om flexibeler te kunnen werken en dat zij
bijvoorbeeld ook in het weekend personeel kunnen leveren.
9. Uitvoeringsprogramma
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
10. Vergroten capaciteit Groen- en Recreatiebeheer Vaststellen 10
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
11. Voorjaarsrapportage 2018 Vaststellen 11a en 11b
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
12. Rondvraag
De heer Nederpelt vraagt of vanuit het Recreatieschap wellicht meegedacht kan worden over een HOP
(hondenontmoetingsplaats) op Vooroever Koopmanspolder. Er wordt aangegeven of en hoe een en ander
meegenomen kan worden bij de verdere ontwikkeling van dit gebied.
De heer Struijlaart geeft aan dat hij met de NS in overleg is om een onbewaakte spoorwegovergang bij het
viaduct veiliger te maken. Hij deelt mede dat een van de opties is om onder het viaduct een “drijvende
steiger” te creëren.
13. 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 16 mei 2018,

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,

Bijlage 1: (behorende bij verslag vergadering algemeen bestuur Recreatieschap 14 maart 2018)

GLOBALE TERUGBLIK PERIODE 2014 -2018
2014
- Eerste vergadering was op 9 mei 2014. De installatie van het AB en DB.
- In december is een Dienstverleningsovereenkomst met de SED-organisatie gesloten. De SED-organisatie
gaat ondersteunen en het Recreatieschap gaat verhuizen naar het gemeentehuis van Stede Broec.
Daarnaast zal per 1 januari 2015 Robert Reus de directeur-/secretarisfunctie vervullen. Willem de Weijer
neemt afscheid. Een mooie bijvangst is dat de nieuwe overeenkomst financieel voordeel oplevert.
- RecreActief Westfriesland is dit jaar ‘Rondje Raadsleden’. Raadsleden maken kennis met het
Recreatieschap.

2015
- In maart is na een periode definitief besloten dat de haven in Wijdenes een functie als recreatiehaven
heeft en deze ook houdt. Het Recreatieschap zal de haven op diepte houden, maar wel op voorwaarde dat
de gemeente Drechterland het terrein opwaardeert.
- Ook wordt in 2015 gestart met het nieuwe Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Tijdens RecreActief
Westfriesland dit jaar staat dit plan centraal. Ook op andere momenten worden raadsleden en inwoners
betrokken bij het plan.
- In het Streekbos wordt het Klimpark in de zomer geopend.
- In juni voert I&O een onderzoek uit naar het bezoek en waardering. Het rapport laat goede cijfers zien voor
het Recreatieschap. Maar ook aandachts- en verbeterpunten.
- Wandelnetwerk Opmeer-Koggenland wordt geopend.
- In Onderdijk wordt het doorlopende wandelpad over de dijk volmaakt. Het padje van Piet wordt samen
met de gemeente en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beloopbaar gemaakt!

2016
- Het eerste onderzoek naar het bevaarbaar maken van de Vaarroute Rustenburg – Verlaat wordt gestart.
- In maart heeft de koper van de camping de Ursemmerplas het Recreatieschap verzocht de camping eerder
over te dragen. GertJan Nijpels en Robert Reus voeren deze gesprekken en komen uiteindelijk tot een voor
beide partijen goede afspraak. De camping wordt uiteindelijk nog in 2016 overgedragen.
- Er komen 7 TOP’s in Westfriesland. 4 daarvan zijn voorzien van een drinkwatertappunt.
- In het Streekbos verrijst een heus mountainbikeparcours.

- 7 juli wordt het Natuur- en Recreatieplan vastgesteld en wordt er een bedrag van circa € 900.000
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. In dezelfde vergadering wordt besloten dat Karel
Schoenaker de nieuwe directeur wordt. De kring van gemeentesecretarissen draagt Astrid Huisman aan als
secretaris.
- Tijdens RecreActief Westfriesland wordt door gedeputeerde Talsma een cheque uitgereikt voor de aanleg
van de TOP’s. Op deze prachtige dag wordt ontbeten bij het Keetje en daarna gevaren naar het Streekbos.
Verdrietig is dat dit het laatste publieke optreden van Talsma blijkt te zijn. Hij overlijdt kort hierna.
- In september legt Rob de Jong zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door Gerrit Wijnne en later Erik
Struijlaart.
- In december wordt er besloten een intentieovereenkomst vaarrecreatie met het hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier te sluiten. Een overeenkomst die een goed basis zal worden voor verdere
afspraken om de vaarrecreatie tot een hoger plan te tillen.

2017
- 10 juni worden wij opgeschrikt door het bericht dat Vincent Reus plotseling is overleden. Een groot gemis
voor het Recreatieschap en Westfriesland. Peter Kuiken zal zijn plaats innemen in het algemeen bestuur.
- Vandalen hebben het in 2017 op het toiletgebouw in het Streekbos voorzien. In april gaat het gebouw in
vlammen op. Er wordt snel geschakeld om nog voor het seizoen een noodgebouw te hebben. In 2018 zal een
nieuw gebouw worden neergezet.
- Op 13 juli wordt besloten ook de resterende middelen van de opbrengst van de camping te bestemmen
voor het Natuur- en Recreatieplan.
- In 2017 worden enthousiaste vrijwilligers opgeleid om de sluis en brug bij Rustenburg te bedienen. 2017
dient als pilot, maar al snel blijkt het een succes te zijn. In 2018 wordt de groep uitgebreid en het bedienen
voortgezet.
- Bij RecreActief Westfriesland zijn de haven Wijdenes en de TOP’s geopend.
- In de zomer is ook het paviljoen op de Vooroever bij Medemblik geopend.
- Afspraken over de handhaving op terreinen van het Recreatieschap. Dit biedt duidelijkheid voor
gemeenten en Recreatieschap om samen goede afspraken te kunnen maken.

2018
- In 2018 zal het project opwaardering Vooroever Medemblik worden afgerond. Deze week is gestart met
het nieuwe fietspad.
- De afgelopen jaren is de organisatie naar een hoger niveau getild. Op verschillende vlakken. Dat is buiten te
zien in het veld, maar ook aan de interne organisatie. Beleid is duidelijker, processen zijn meer
gestructureerd en de (vergader)stukken beter. Al met al een lijn die wij graag willen voortzetten in 2018 en
verder, hopelijk weer met velen van jullie.

Aan

het Recreatieschap Westfriesland
t.a.v. het bestuur, de heer N. Slagter (voorzitter)
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Datum
Betreft
Inzake
Ons ref.nr
Uw ref.nr
c.c.

Andijk, 06 maart 2018
Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Implementatie VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking
GWT18-0306GvK.RSWF

Geachte heer Slagter, geacht bestuur,
Op 4 september 2015 hebben wij1 het Recreatieschap Westfriesland (RWF) aangeschreven en u
geïnformeerd over de toen op handen zijnde ratificatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen
met een beperking2 (hierna: verdrag). Dit verdrag behelst in het kort onder meer de toegankelijkheid
van openbare ruimte en gebouwen en toegankelijkheid in het algemeen. In dit schrijven gaven wij
aan wat de implementatie van dit verdrag voor gevolgen heeft of kan hebben voor het RWF, e.e.a. in
het licht van de ontwikkeling van een nieuw recreatieplan.
De heer K. Schoenaker berichtte ons per kerende mail van 14 september 2015 en in de hoedanigheid
van hoofd binnendienst / beleidsmedewerker dat een nadere toelichting onzerzijds niet nodig was.
Inmiddels is het verdrag in werking getreden.
Uit de agenda voor de vergadering van 14 maart aanstaande blijkt dat u de Kadernota Natuur- en
Recreatieplan Westfriesland gaat behandelen. Uit dit stuk kunnen wij echter niet opmaken wat het
RWF precies gaat doen om de toegankelijkheid van recreatiegebieden en alle aanverwante zaken in
Westfriesland mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Ook wat de toegankelijkheid
aangaat van informatie, zoals de website, foldermateriaal, video’s, etc, voor mensen met een visuele
of auditieve beperking. Kortom, het is niet duidelijk op welke wijze rekening gehouden wordt met de
positie van personen met een handicap
Artikel 30 van het genoemde verdrag, lid 5, sub c waarborgt dat personen met een handicap toegang
hebben tot sport-, recreatie- en toeristische locaties. Uiteraard kan dit niet van de een op de andere
dag gerealiseerd worden maar ergens moet een begin worden gemaakt en de genoemde kadernota
is in dit opzicht het aangewezen stuk om daarmee te beginnen omdat bij de ontwikkeling van nieuw
beleid (of aanpassingen) hiermee rekening moet worden gehouden! Zo moeten ook personen met
een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, hierbij betrokken worden.
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Graag vernemen wij van u op welke wijze het RWF het verdrag gaat toepassen zodat
recreatiegebieden e.d. toegankelijk worden voor mensen met een beperking en op welke wijze
mensen met een beperking hierbij worden betrokken.
Wij hebben inmiddels vernomen dat er een pad in het recreatiegebied Vooroever nabij Medemblik
t.h.v. de Vlietsingel wordt verbreed en op ons verzoek is een pad in het Vooroevergebied bij Andijk
vorig jaar aangepast voor rolstoelgebruikers, maar dit zijn slechts incidentele gevallen. Het is ons ook
niet duidelijk welke richtlijnen u hiervoor gebruikt.
Het komt namelijk met enige regelmaat voor dat met alle goede bedoelingen aanpassingen worden
gedaan aan bijvoorbeeld stoepen maar dat in de praktijk het niet bruikbaar bleek te zijn omdat de
hellingspercentage bleef zorgen voor kantelgevaar van een rolstoel. Of een ander voorbeeld, dat een
pad verbreed wordt maar dat die niet voldoet aan de richtlijnen toegankelijkheid. Dit leidt helaas ook
tot onnodige meerkosten om dit alsnog volgens de richtlijn een te passen dan wanneer men van
meet af aan de geldende richtlijnen hierop toepast.
Deze brief wordt u ook per e-mail toegezonden: info@recreatieschapwestfriesland.nl
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!
Met vriendelijke groet,
GWT Medemblik,
voor dezen,

Gerrit van Keulen
(coördinator)

1
2

De ‘Coalitie voor Inclusie’ , als voorloper van de huidige werkgroep
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006
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Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek

: 5 april 2018

Onderwerp
Bijlagenummer

: Liggeldverordening Haven Wijdenes
:6

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Begin jaren 80 is de haven Wijdenes gerestaureerd. Na de restauratie is de haven als vluchthaventje
bestempeld. Ondanks deze ‘vluchtfunctie’ wordt de haven vooral gebruikt als recreatieve
passantenhaven. Sinds de restauratie is het Recreatieschap Westfriesland verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van de haven. En het is bevoegd de liggelden te innen. Voor laatstgenoemde
worden er vrijwilligers ingezet.
Omdat het verzanden van de haven een steeds terugkomend probleem was en er discussie was over de
functie van de haven, is op verzoek van de gemeente Drechterland de haven in 2017 opgewaardeerd, is
er structureel budget beschikbaar gesteld voor het op diepte houden van de haven en is de functie
veranderd van vluchthaven naar een recreatieve passantenhaven.
De haven wordt sinds de jaren 90 ook gebruikt door de Stichting Reddingsstation Wijdenes. Met deze
partij zijn bij de opwaardering van de haven in 2017 vernieuwde afspraken gemaakt om de
samenwerking te verduidelijken en te verbeteren. Vanaf 2018 zullen vrijwilligers van de Stichting ook de
havengelden innen voor het Recreatieschap.
Door deze functieveranderingen en verschuivingen van taken is het zaak dat de verordening voor het
heffen en invorderen van havengeld wordt vernieuwd en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur
van het Recreatieschap. Hiertoe is het Recreatieschap op basis van de Gemeenschappeljke Regeling
bevoegd. Daarnaast moet de verordening voor het gebruik van de haven Wijdenes door de gemeente
Drechterland vernieuwd worden en door de raad worden vastgesteld.
Voorstel:
Wij stellen u voor:
- De gemeente Drechterland te verzoeken de verordening voor het gebruik van de haven te
vernieuwen en door haar raad vast te stellen;
- De ‘Verordening Recreatieschap Westfriesland op de heffing en invordering van havengeld
Haven Wijdenes 2018’ vast te stellen;
- De directeur van het Recreatieschap Westfriesland als heffings- en invorderingsambtenaar te
benoemen;
- Hem te mandateren deze bevoegdheid aan de havenmeester(s) / de partij die deze taken gaat
uitvoeren, op te dragen.
De secretaris,

de voorzitter,
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Onderwerp

: Liggeldverordening Haven Wijdenes

Bijlagenummer : 6

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 5 april 2018

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:
Instemmen met het voorstel om:
-

De gemeente Drechterland te verzoeken de verordening voor het gebruik van de haven te
vernieuwen en door haar raad vast te stellen;
De ‘Verordening Recreatieschap Westfriesland op de heffing en invordering van havengeld
Haven Wijdenes 2018’ vast te stellen;
De directeur van het Recreatieschap Westfriesland als heffings- en invorderingsambtenaar te
benoemen;
Hem te mandateren deze bevoegdheid aan de havenmeester(s) / de partij die deze taken gaat
uitvoeren, op te dragen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 16 mei 2018.
De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,

Verordening Recreatieschap Westfriesland op de heffing en invordering van havengeld Haven
Wijdenes 2018
Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Organisatie

Recreatieschap Westfriesland

Organisatietype

Gemeenschappelijke Regeling

Officiële naam
regeling

Verordening Recreatieschap Westfriesland op de heffing en invordering van
havengeld Haven Wijdenes 2018

Citeertitel

Liggeldenverordening Haven Wijdenes, Recreatieschap Westfriesland

Vastgesteld door

Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland

Onderwerp

financiën en economie

Eigen onderwerp

Liggeldenverordening Haven Wijdenes

Opmerkingen met betrekking tot de regeling
De datum ingang van heffing is 1 juni 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Gemeenschappelijke Regeling, artikel 4

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 7 maart 2018

besluit:
vast te stellen de Verordening Recreatieschap Westfriesland op de heffing en invordering van
havengeld Haven Wijdenes 2018

Artikel 1 begripsomschrijving
A In deze verordening wordt verstaan onder:
a) Haven Wijdenes: Voor de openbare dienst en (recreatie)vaart bestemde wateren alsmede kaden,
wallen en steigers die bij het Recreatieschap in beheer of in onderhoud zijn, volgens bijgevoegde
schets van Haven Wijdenes, bijlage 1.
b) Schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig,
gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water.
c) Ligplaats innemen: Het aanleggen met een schip aan een kade, laad- en losplaats of steiger of dat
gedeelte van het openbaar vaarwater in beheer bij het Recreatieschap dat gebruikt mag worden voor
het afmeren van een schip.
d) Passantenligplaats: Plaats in het water, bestemd of aangewezen om door een schip bij tijdelijk
verblijf te worden ingenomen met bijbehorende voorzieningen.
e) Lengte: De totale lengte van het schip met inbegrip van een vaste boegspriet, een papagaaistok en
een roer.
f) Verblijfperiode: periode met één overnachting van maximaal 24 uur aaneengesloten, waarvan de
uren of een deel hiervan vallen tussen 18.00 uur en 9.00 uur.
g) periode: het hele jaar.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'havengelden' worden rechten geheven ter zake van het gebruik van de Haven
Wijdenes, overeenkomstig de bestemming ervan en/of het genot van door of vanwege het
Recreatieschap Westfriesland verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is, naar omstandigheden beoordeeld, degene die met het schip de ligplaats
inneemt, dan wel degene die als vertegenwoordiger voor deze persoon optreedt.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
1. De rechten als bedoeld in artikel 2 worden geheven naar:
a. de lengte van het vaartuig;
b. het aantal verblijfperiodes, artikel 1f

2. In het bij de verordening behorende tarievenoverzicht is aangegeven welke maatstaf van heffing
van toepassing is.
Artikel 5 Belastingtarieven
1. De rechten als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in het bij deze
verordening behorende tarievenoverzicht.
2. Voor de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van de eenheid van de maatstaf van
heffing voor een volle eenheid gerekend.
3. De lengte wordt door de heffingsambtenaar vastgesteld conform de in artikel 1e bepaalde
begripsomschrijving.
Artikel 6 Vrijstellingen
De rechten als bedoeld in artikel 2 worden niet geheven ter zake van het innemen van een
(passanten) ligplaats met:
a. een schip dat onderhoudswerkzaamheden aan percelen in beheer van het Recreatieschap
uitoefent;
b. een schip dat, na afloop van de termijn waarvoor de rechten zijn voldaan, de wateren niet kan
verlaten wegens stremming van het scheepvaartverkeer als gevolg van storm, ijsgang of andere
weersomstandigheden, terwijl het verlaten van de wateren is voorgenomen en voor afloop van de
termijn waarvoor de rechten zijn voldaan kenbaar is gemaakt aan de heffingsambtenaar, of daartoe
gemandateerd persoon, een en ander ter beoordeling van deze;
c. een schip indien en voor zover uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst voor het
innemen van een ligplaats aan het Recreatieschap Westfriesland gelden zijn verschuldigd.
Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.
Artikel 8 Belastingtijdvak
Met betrekking tot de rechten als bedoeld in artikel 2 en opgenomen in het bij deze verordening
behorende tarievenoverzicht, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor een ligplaats
wordt ingenomen.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
De 'havengelden' zijn verschuldigd op het moment dat het gebruik van de haven aanvangt, mits er
ook sprake is van minimaal één verblijfsperiode.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1. De rechten moeten worden betaald tegelijk met het doen van aangifte.
2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet, in geval van verzending
van een aanslag, deze worden betaald in één termijn binnen twee maanden na dagtekening van het
aanslagbiljet
Artikel 11 Kwijtschelding
Voor de haven- en liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de
rechten.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2018.

3. Deze verordening met bijbehorend tarievenoverzicht wordt aangehaald als “Verordening
Recreatieschap Westfriesland op de heffing en invordering van havengeld Haven Wijdenes 2018”.
Aldus besloten door het algemeen bestuur in zijn vergadering van mei 2018.
Secretaris,

voorzitter

Astrid Huisman

Nico Slagter

Bijlage Tarievenoverzicht 2018, behorende bij de Verordening Recreatieschap Westfriesland op de
heffing en invordering havengeld Haven Wijdenes 2018.
De in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting.
Het tarief als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Recreatieschap Westfriesland op de heffing en
invordering havengelden Haven Wijdenes 2018 bedraagt per verblijfsperiode € 1,- per strekkende
meter van het schip.

Behoort bij besluit van het algemeen bestuur van mei 2018

