
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Bovenkarspel    : 5 juli 2018 
 
Onderwerp  : Programmabegroting 2019 
Bijlagenummer  : 6a 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 aan.  
 
De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 sluiten met een positief 
resultaat. Op 1 januari 2019 bedraagt de Algemene reserve € 31.000. 
 
Samenvoegen reserves 
Binnen de begroting van het Recreatieschap zijn verschillende reserves met als doel en bestemd voor 
het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Namelijk de 
reserves ’Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten’, ‘Natuur- en Recreatieplan’ en ‘ Natuur en 
recreatieplan, fase 2’. Omdat deze reserves alle hetzelfde doel hebben en dit de administratie 
vereenvoudigt stellen wij u voor deze reserves in de programmabegroting 2019 samen te voegen tot 
een ‘Reserve Natuur- en Recreatieplan’. 
 
Bij de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan en daarmee ook de besteding van de middelen in 
deze reserve, zal de doelstelling om ‘bij uitgaven uit de reserve met als doel de uitvoering van het 
Natuur- en Recreatieplan, zo goed mogelijk te kijken naar de geografische spreiding van de projecten 
waaraan deze worden besteed’ zoals is bepaald bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016, in 
acht worden genomen. 
 
Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande programmabegroting 2019. 
 
Voorstel: 
 
Wij adviseren u:  

1. De programmabegroting 2019 (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige 
uitgangspunten) vast te stellen; 

2. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2019 en autorisatie te 
verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; 

3. De reserves ’Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten’, ‘Natuur- en Recreatieplan’ en  
‘Natuur en recreatieplan, fase 2’ samen te voegen tot één ‘Reserve Natuur- en Recreatieplan’;  

4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022. 
 

 
Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
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Onderwerp : Begroting 2019  
 
Bijlagenummer : 6a  

 
 

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van  
5 juli 2018; 
 
Gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 

 
B e s l u i t: 
 
1. De programmabegroting 2019 (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige 

uitgangspunten) vast te stellen; 
2. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2019 en autorisatie te 

verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; 
3. De reserves ’Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten’, ‘Natuur- en Recreatieplan’ en  

‘Natuur en recreatieplan, fase 2’ samen te voegen tot één ‘Reserve Natuur- en Recreatieplan’;  
4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 juli 2018. 
 
 
De secretaris,  De voorzitter, 

 


