
 

 

 
 
 

 
 
 
Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 7 oktober 2020  
 
Locatie:  Microsoft Teams, hiervoor wordt een uitnodiging met link verzonden 
 
Start vergadering om 16.00 uur 
 

 Agendapunt  Doel  Bijlage 

1 Welkom door de voorzitter   

2 Opening en vaststellen agenda Vaststellen  

3 Verslag van de vergadering van 8 juli 2020 Vaststellen 3 

4 Mededelingen en ingekomen stukken: 
- Vertrek Caroline van de Pol 
- Terugblik RecreActief  
- Voortgang werkschuur  
- Verzonden brief terugkoppeling Begroting en Jaarstukken 
- Nieuwsbrief (is digitaal verzonden) 

Ter informatie 
 

 
 
 
 
4 

5 Benoeming nieuw DB-lid (voorstel wordt nagezonden) Vaststellen 5 

6 Gevolgen corona Ter informatie 6 

7 Stand van zaken kerntakendiscussie 28 oktober Ter informatie  

8 Rondvraag   

9 Sluiting   

 
 
De secretaris, 
 
Karel Schoenaker 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Verslag vergadering  
Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland  
Datum  : 8 juli om 16.00 uur 
Locatie  : digitaal via Microsoft Teams  
 
Aanwezig bestuur:   
N. Slagter (Stede Broec, voorzitter), 
C. van de Pol (Koggenland, vicevoorzitter), 
S. Broersma (Hoorn), 
M. Pijl (Drechterland),  
G.J.A.M. Nijpels (Opmeer), 
E. Heutink-Wenderich (Enkhuizen). 
 
Afwezig bestuur: 
H. Nederpelt (Medemblik). 
 
Aanwezig ambtelijke ondersteuning: 
P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer) 
K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker)   
S. Mulder (financieel consulent SED-organisatie/ Recreatieschap) 
J.E. Reitsma (adviseur Strategie en Innovatie SED/notulen). 
 
Strekking en beslispunten van de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2020  

 

 Agendapunt  Doel  Annotatie 

1 Welkom door de voorzitter   Wethouder Nederpelt is afwezig wegens vakantie. 
 

 Dhr. Kalthoff is afgetreden als wethouder en burgemeester Nijpels heeft het Recreatieschap in zijn 
portefeuille gekregen.  
 



 

 

 Deze vergadering kent een openbaar deel, daarna een besloten deel, de voorzitter besluit daartoe. 
 

 Er hebben zich geen mensen gemeld om digitaal aanwezig te zijn. Deze mogelijkheid is wel aangekondigd bij 
de griffies en vermeld op de website. 

 

2 Opening en vaststellen agenda Vaststellen Het algemeen bestuur besluit: agenda is conform vastgesteld. 
 

3 Verslagen van de vergadering van  
8 april en 13 mei 2020 

Vaststellen Het algemeen bestuur besluit: Beide AB-verslagen zijn vastgesteld (8 april en 13 mei). 
 

4 Mededelingen en ingekomen stukken: 
- Stand van zaken gevolgen 

corona voor het Recreatieschap 
- Brief Hoorn beheer Stadsstrand 

(de behandeling van deze brief 
zal worden meegenomen in de 
kerntakendiscussie) 

- Nieuwsbrief aan bestuur en 
raadsleden 

- Update RecreActief 2020 

 
Ter info 
Ter info 
 
Ter info 
Ter info 

Stand van zaken gevolgen corona voor het Recreatieschap 
1. De terreinen en voorzieningen als toiletten en horeca zijn inmiddels weer normaal geopend. 
2. Door corona is er enorm veel vuilaanbod. Deels in de bakken, maar helaas ook enorm veel zwerfvuil en 

vandalisme. Hierover is overleg met de gemeenten, maar dat kost sowieso veel van de capaciteit van het 
Recreatieschap. Een en ander is ook actueel bij andere recreatieschappen. 

3. In overleg met de andere TBO’s (terreinbeheerorganisaties) gaan we proberen deze extra druk in beeld te 
brengen. Doel is agendering bij de provincie. Bestuurlijk bij Provinciale Staten en om het belang van beheer 
en onderhoud van groen goed mee te laten nemen in de Recreatie&Toerisme-visie die de provincie gaat 
maken. 

4. Ook nu weer zien we dat er steeds meer taken en vragen door gemeenten bij het Recreatieschap worden 
neergelegd. Onze rol daarin wordt steeds groter. In het kader van de kerntakendiscussie een interessante 
ontwikkeling.  

5. Burgemeester Pijl vraagt zich af of en zo ja, welke extra kosten er zijn gezien de extra inzet. De voorzitter 
kan dit nog niet aangeven. Hieraan wordt aandacht besteed om eventuele kosten gefundeerd  in rekening 
te kunnen brengen bij de provincie. Het algemeen bestuur wordt hierover geïnformeerd.  

6. Wethouder Boersma: de gemeente Hoorn is bereid om voor (vuilopruiming in) het Wilhelminapark extra 
inzet te bekostigen. 

 
Brief Hoorn beheer Stadsstrand  
De behandeling van deze brief zal worden meegenomen in de kerntakendiscussie. 
 
Nieuwsbrief aan bestuur en raadsleden 
Is digitaal verzonden. 
 
 
 



 

Update RecreActief 2020 
Wordt in verband met corona dit jaar anders opgepakt. Bijvoorbeeld door een vlogger of op andere digitale wijze. In 
2021 zal het wandelnetwerk (opnieuw) onder de aandacht worden gebracht tijdens RecreActief.  
 

5 Jaarstukken 2019 Vaststellen Unaniem positieve zienswijzen ontvangen. 
 
Het AB besluit: conform voorstel vastgesteld.  
 

6 Begroting 2021 Vaststellen Eén negatieve zienswijze van Enkhuizen in verband met het niet opvolgen van de zienswijze (bezuiniging). 
Eén positieve zienswijzen van Stede Broec met een aantekening dat de raad niet tevreden is over bijstelling van 
ambities zodat dit leidt tot een lagere bijdrage. 
Een positieve zienswijze uit Drechterland met de aantekening dat de raad uitziet naar de verkenning voor verlaging 
van de bijdrage 
De rest van de zienswijzen waren positief zonder aanvullingen. 
 
Aanvulling voorzitter:  

 Voorzitter deelt de zienswijze van Enkhuizen niet. Het bestuur van het schap start de kerntakendiscussie. 

 In reactie op de zienswijze van Drechterland: verlaging van bijdrage is een mogelijke uitkomst van de 
kerntakendiscussie. Maar bezuiniging is zeker niet het doel van de kerntakendiscussie. Eerst moet de 
discussie worden gevoerd. Het dagelijks bestuur streeft naar een inhoudelijke en onderbouwde uitkomst 
vanuit deze kerntakendiscussie. 

 
Wethouder Heutink-Wenderich: 
kijkt positief op het voornemen van de kerntakendiscussie, maar ziet liever een discussie rondom het kijken naar 
kansen en mogelijkheden. Enkhuizen wil geen kerntakendiscussie. Enkhuizen wil kijken naar kansen en 
mogelijkheden voor het Recreatieschap.   
 
Burgemeester Pijl: er wordt wel gekeken met de gedachte welke zaken slimmer gedaan kunnen worden. 
Drechterland heeft een positieve zienswijze! Maar met een weloverwogen aanvulling.  
 
Het algemeen bestuur besluit: de begroting is vastgesteld met 1 stem tegen vanuit Enkhuizen. Medemblik heeft 
schriftelijk een positieve zienswijze ingebracht, mondeling is Medemblik vandaag niet vertegenwoordigd. Het 
algemeen bestuur besluit tevens een goede inhoudelijke (kern)takendiscussie te gaan voeren.  
 



 

7 Korting horeca in verband met corona  Vaststellen Dit betreft een aanpak die is afgestemd met Recreatie Noord-Holland, die deze voorlegt aan de besturen van de 
andere Recreatieschappen. Er is voldoende aandacht voor overige regelingen om te voorkomen dat ondernemers 
overgecompenseerd worden. 
 
Burgemeester Pijl:  
keurig uitgebalanceerd voorstel. 
 
Directeur Schoenaker: 
mogelijkheid wordt aangeboden aan de ondernemers. Reactie vanuit ondernemers wordt verwacht en wordt 
teruggekoppeld aan de leden van het algemeen bestuur. 
 
Het AB besluit:  Vastgesteld conform voorstel.  
 

8 Rondvraag  Wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

9 Sluiting  Om 16.30 uur wordt de vergadering gesloten.  
 

Besloten deel 

10 Vaststellen agenda Vaststellen Het algemeen bestuur besluit: agenda conform voorstel vast te stellen.  
 

11 Verslag besloten deel van de 
vergadering van 8 april 

Vaststellen Dit deel is besloten behandeld omdat het de Boardletter, bedrijfsvoering SED betrof. 
 
Het algemeen bestuur besluit: verslag van besloten gedeelte van de vergadering van 8 april vast te stellen.  
 

12 Discussiestuk kerntaken Vaststellen Inleiding 
Doel is om het discussiestuk nu vast te stellen en te bepalen of het stuk alle ingrediënten en onderwerpen bevat om 
een goede discussie te kunnen voeren. In juli/augustus/september zal de discussie zelf  gevoerd worden. De 
gemeenten Enkhuizen, Opmeer, Stede Broec en Drechterland hebben een bezuinigingswens: In dat kader is 
afgesproken om een kerntakendiscussie te voeren. Voorzitter vraagt naar aanvullende suggesties op het 
discussiestuk kerntaken: 
 
Burgemeester Nijpels:  
de provincie is op zoek naar terreinen om extra bomen te kunnen planten, samenwerking met hen of met andere 
partners biedt kansen. Bijvoorbeeld terreinen van SBB. Kunnen die onderhouden worden door het Recreatieschap? 
Verder geen aanvullingen, het liggende concept is een uitstekend stuk als input voor de discussie.  
 



 

Voorzitter:  
voor de laagste kosten hebben we de meest mooie recreatieterreinen! Wellicht kunnen we taken anders doen, 
kunnen we inkomsten genereren. 
 
Wethouder Boersma:  
ziet weinig bezuinigingsmogelijkheden binnen de taken van het schap. Bezuinigingen gaan ten laste van diensten of 
onderhoud. Dat is geen optie. Eventueel inzetten op meer horeca. Betaald parkeren brengt noodzaak tot inhuur van 
BOA’s met zich mee. Minder onderhoud leidt tot mogelijk tot minder biodiversiteit.  
Stadsstrand: komt op een slecht moment. Het valt te overwegen om als Recreatieschap het onderhoud te 
verzorgen.  Wethouder Boersma ziet verder kansen als het om inkomsten gaat al dan niet in relatie tot beheer en 
onderhoud.   
 
Wethouder Heutink-Wenderich:  
extra inkomsten zijn hoogstwaarschijnlijk mogelijk. Er valt te leren van andere organisaties. Er zijn kansen in de visie 
van Enkhuizen. Bezuinigingsmogelijkheden op acties zijn niet direct noodzakelijk, maar kijk eens commerciëler. Denk 
daarbij aan verdienmodellen van groen en recreatie die tegelijkertijd de natuur in haar recht laat. Richt de blik naar 
buiten. Adagium: “Beter goed gestolen van anderen dan slecht zelf bedacht”. Denk ook aan extra inkomsten vanuit 
(groot)gebruikers van de recreatiegebieden.  
 
Wethouder Van de Pol:  
gaat het algemeen bestuur akkoord met de uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden van het dagelijks bestuur. 
Dat is het uitgangspunt in deze vergadering.  
 
Burgemeester Pijl:  
eens met uitgangspunten en stuk vanuit het dagelijks bestuur (geen gedwongen ontslagen). Het Recreatieschap is 
goed in beheer van terreinen en het (beheer en) ontwikkelen van recreatieve routes! Welke inkomsten zijn er 
gezien deze (kern)taken dan mogelijk of welke kosten kunnen verlaagd worden? Kijk daarbij naar 
onderhoudskeuzen en inrichtingskeuzen. Verhogen van inkomsten lijkt een goede wijze (model Klimbos). Een 
eyeopener is (het vergroten van) de betrokkenheid van de provincie. 
 
Voorzitter: 
het Recreatieschap gaat een datum organiseren in oktober voor het algemeen bestuur, daarna kunnen de raden 
geraadpleegd worden. Vervolgens kan een en ander verwerkt worden in de Kadernota die voor 15 december 
vastgesteld wordt. Als alternatief kan een en ander verwerkt worden in de begroting 2022.  
 
 



 

Directeur Schoenaker:  
Aanvullend: kennismaking met de nieuwe gedeputeerde wordt georganiseerd.  
 
Er wordt nog gezocht naar een goede externe begeleider van deze discussie.  
 
Het algemeen bestuur besluit: onder vaststelling van de dynamische discussienota gaat het algemeen bestuur de 
kerntakendiscussie voeren. Allereerst met het algemeen bestuur, daarna met de raden.   
 

13 Rondvraag  Wordt geen gebruik van gemaakt.   
 

14 Sluiting  17:07 uur sluit de voorzitter de vergadering 
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Aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten 
 
 
  
Datum    : 12 augustus 2020 
   
Uw kenmerk   :  
Ons kenmerk    : 870533 
 
Contactpersoon  : Karel Schoenaker 
Doorkiesnummer  : 0228-565750 

E-mail : info@recreatieschapwestfriesland.nl 
 
Betreft     : Terugkoppeling besluitvorming jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021  

 

Geachte raadsleden van de Westfriese gemeenten, 

Op 14 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap de jaarstukken 2019 en de 

conceptbegroting 2021 van het Recreatieschap Westfriesland aan u toegezonden en u gevraagd 

hierop een zienswijze te geven. Deze stukken en de ingediende zienswijzen zijn vervolgens 

behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 8 juli 2020. Graag 

wil ik u informeren over de besluitvorming.  

Zienswijzen en besluit algemeen bestuur 
Op de Jaarstukken 2019 is door alle gemeenten een positieve zienswijze gegeven.  
 
Op de Conceptbegroting 2021 zijn de volgende zienswijzen gegeven: 
 

Gemeente 
Drechterland 

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 en aan het 
Recreatieschap Westfriesland mee te geven dat wordt uitgezien naar de 
verkenning van de mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage per 2022 te 
verlagen. 
 

Gemeente 
Enkhuizen 

De raad geeft een negatieve zienswijze af op de begroting 2021. De raad betreurt 
de wijze waarop het Recreatieschap Westfriesland opvolging heeft gegeven aan 
onze zienswijze op de Kadernota 2021. 
 

Gemeente 
Stede Broec 

Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2021 onder de 
volgende aantekening: de raad is niet tevreden over de wijze waarop GR RSW 
opvolging geeft aan de zienswijze van de gemeenteraad op de Kadernota 2021, 
waarin GR RWS werd verzocht de begroting en ambities zodanig bij te stellen dat 
dit resulteert in een verlaging van de gemeentelijke bijdrage (en de opdracht 
hierover een toelichting te geven ten tijde van de aanlevering van de begroting 
2021). 
 

De overige gemeenten hebben een positieve zienswijze op e Conceptbegroting 2021 gegeven. 
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Het algemeen bestuur heeft vervolgens besloten om conform het voorstel van het dagelijks bestuur: 
- De jaarstukken 2019 vast te stellen;  
- Van het positieve rekeningresultaat € 2.000  te storten in de Algemene reserve; 
- Van het positieve rekeningresultaat € 10.000 over te hevelen naar 2020 voor advieskosten voor 

de nieuwe werkschuur. 
 
- De conceptbegroting 2021 vast te stellen; 
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en autorisatie te 

verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; 
- Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024. 
 
Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
 
 
 
Nico Slagter,  
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland 



 

 

 
 
 

 

 
MEMO Maatregelen in verband met corona 
 
Bijlagenummer  : 6 
Datum    : 7 september 2020 
Opsteller : Karel Schoenaker, directeur/secretaris 
 

 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Met deze memo willen wij u informeren over de maatregelen die het Recreatieschap heeft genomen in 
verband met het coronavirus en welke (mogelijke) gevolgen dit heeft voor het Recreatieschap. 
 
Personeel 
De gezondheid van het personeel staat voorop. Omdat het Recreatieschap gehuisvest is bij de SED en 
formeel in dienst is bij de gemeente Stede Broec volgt het de maatregelen en richtlijnen van de SED. 
 
Voor de buitendienst is na de eerst coronamaatregelen in maart gestart in ploegendiensten en is er zo 
veel mogelijk individueel gewerkt. Op die manier kon de gezondheid zo veel mogelijk geborgd worden 
en was het risico op uitval van de gehele buitendienst minimaal. Binnen het Recreatieschap zijn er tot op 
heden geen besmettingen geweest. 
 
Topdrukte, met gevolgen 
Door corona was men aangewezen op de natuur- en recreatieterreinen in de buurt. Daarbij kwam dat 
de zomer al vroeg was begonnen door het warme weer. Deze combinatie leidde tot topdrukte. Juist nu 
werd/wordt het belang van de terreinen en voorzieningen extra goed duidelijk. De terreinen trokken 
enorm veel bezoekers, websites en apps van fiets- en wandelnetwerken zijn nog nooit zo vaak bezocht 
en voorzieningen als het sluisje bij Rustenburg zijn nog nooit zo vaak gebruikt. 
 
Helaas zorgden de coronamaatregelen er ook voor dat er behoorlijk veel vandalisme en vervuiling was 
op de terreinen. Meer dan gebruikelijk troffen wij kampvuurtjes aan, gesloopt/verbrand meubilair, 
glasresten van drankflessen en opvallend veel vuil. Men neemt van alles mee naar de terreinen, maar 
lijkt slecht genegen te zijn dit weer mee terug naar huis te nemen. Er wordt helaas veel afval op de 
terreinen achtergelaten en niet in de bakken gedaan. In sommige periodes werd er in twee dagen net 
zoveel vuil opgehaald als normaal in twee weken. Gevolg is dat er enorm veel manuren ingezet moesten 
worden om dit op te ruimen, maar ook zorgt dit voor natuur- en milieuvervuiling en trekt het extra 
ongedierte aan.  
 
Toiletgebouwen 
Vanaf de eerste aangekondigde landelijke maatregelen waren alle openbare toiletgebouwen gesloten 
om besmettingsgevaar te voorkomen. In het Pinksterweekend werden de eerste toiletgebouwen weer 
opengesteld omdat het gesloten houden van de gebouwen tot zeer onhygiënische situaties leidde. 
Vanwege de enorme drukte is besloten om gedurende het seizoen op een aantal terreinen de 
schoonmaak van de toiletgebouwen te intensiveren.  
 
Waarschuwingsborden 
In de terreinen zijn uniforme, landelijk afgestemde informatieborden geplaatst waarop de 
coronamaatregelen staan aangegeven. Ook is via onze website en social media intensief 



 
 

 

gecommuniceerd.  
Op de momenten dat er verdergaande maatregelen genomen moesten worden, gebeurde dat op 
verzoek van de verantwoordelijke burgemeesters in de regio. Het Recreatieschap heeft immers geen 
eigen verordening en bestuurlijk is bepaald dat het Recreatieschap niet handhaaft. Waar nodig zijn ook 
handhavingsacties uitgevoerd door BOA’s en/of politie. De voornaamste aanleiding hiervoor waren 
illegale feesten/samenkomsten. De handhaving ging in zeer goede en nauwe samenwerking tussen/met 
de verschillende organisaties. 
 
Horeca en evenementen 
Er zijn afspraken gemaakt met de horeca-uitbaters over uitgestelde betaling. Daarnaast heeft het 
algemeen bestuur besloten om -onder voorwaarden- de pachters een korting te geven van 50% op de 
huursom in de maanden dat deze gesloten zijn door corona. 
 
Naast de inkomsten uit horeca zijn er ook inkomsten vanuit evenementen. Het grootste deel van deze 
evenementen zijn dit jaar niet aangevraagd of doorgegaan.  
 
Financiële gevolgen  
De effecten van corona met financiële gevolgen liggen vooral bij de activiteiten op de terreinen en het 
recreatiebeheer. Nu het recreatieseizoen het einde nadert lijkt dit zich te stabiliseren. De komende 
periode zal de organisatie de financiële effecten van corona in beeld te brengen. Deze zullen wij 
verwerken in de eindejaarsrapportage die geagendeerd staat voor de vergadering van het dagelijks 
bestuur van 4 november en het algemeen bestuur van 9 december.  
 
De overheid heeft aangegeven de gemeenten te compenseren voor de gemaakte kosten in verband met 
corona. Het is voor gemeenschappelijke regelingen niet mogelijk om deze kosten bij de overheid te 
declareren. Zij kunnen dat alleen doen via hun deelnemers. De deelnemers (gemeenten) ontvangen de 
compensatie via de algemene uitkering. Vooralsnog verwachten we dat de kosten die het 
Recreatieschap maakt ten behoeve van corona kunnen worden opgevangen binnen de huidige 
begroting. 
 
Onderzoek TBO 
De coronaperiode maakt pijnlijk duidelijk dat de natuur- en recreatieterreinen in Nederland kwetsbaar 
zijn. In Noord-Holland en Westfriesland is dat niet anders. De situatie van afgelopen zomer wordt door 
het provinciale overleg van terreinbeheerders (TBO) benut om dit bij de politiek aan te kaarten. Er is een 
kwalitatief onderzoek gedaan onder de verschillende partijen. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van 
ervaringen en voorbeelden van de mensen in het veld. Waar mogelijk worden deze kwalitatieve zaken 
onderbouwd met kwantitatieve gegevens. Het TBO richt zich in de lobby vooral op Provinciale en 
Gedeputeerde Staten, maar uiteraard kan het resultaat ook breder ingezet worden. 
 
 
 
  
 
 


