Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 12 mei 2021
Locatie: Microsoft Teams, hiervoor wordt een uitnodiging met link verzonden
Start vergadering om 11.00 uur
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Agendapunt
Welkom door de voorzitter
Opening en vaststellen agenda
Verslag van de vergadering van 7 april 2021
Mededelingen en ingekomen stukken:
- Brief vaststelling subsidie Rustenburg-Veenhuizen
- Factsheets netwerken
Accountantsverslag
Wijziging GR
Beheer en onderhoud stadsstrand Hoorn
Rondvraag
Sluiting

De secretaris,
Karel Schoenaker

Doel

Bijlage

Vaststellen
Vaststellen
Ter informatie
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Vaststellen
Vaststellen
Discussie

4a
4b, 4c, 4d
5a, 5b
6
6

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
Datum
Locatie

: 7 april 2021, 16.00 uur
: digitaal, via Microsoft Teams

Bestuur:
N. Slagter (Stede Broec, voorzitter DB en AB)
R. van Dolder (Koggenland, tevens DB-lid)
S. Broersma (Hoorn, tevens DB-lid en vicevoorzitter)
M. Pijl (Drechterland)
W. Groeneweg (Opmeer)
H. Nederpelt (Medemblik)
E. van Zuijlen (Enkhuizen)
K. Schoenaker (directeur/secretaris)
Aanwezig ambtelijke ondersteuning:
S. Mulder en D. Boonstra (beiden financiële ondersteuning SED-organisatie/Recreatieschap)
P. Copier (Hoofd Groen- en Recreatiebeheer)
Strekking en beslispunten van de vergadering van het algemeen bestuur
Agendapunt
Welkom door de voorzitter

Doel

1
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Opening en vaststellen agenda

Vaststellen
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Verslag van de vergadering van
17 maart 2021

Vaststellen

Bijlage

Verslag en besluit
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De heer Van Zuijlen meldt aan de hand van het verslag dat zijn zitting in het bestuur namens Enkhuizen inmiddels definitief is.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Mededelingen en ingekomen
stukken:
- Jaaroverzicht 2020
(hier online te vinden)

Ter
informatie

Het jaaroverzicht is online gepubliceerd en via de nieuwsbrief en sociale media verspreid. In de aanbiedingsbrief van de Begroting en
Jaarststukken zal er ook naar verwezen worden.
Het stuk is ter informatie geagendeerd.
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Voorjaarsrapportage

Vaststellen

5a, 5b

De voornaamste mutaties komen voort uit de nieuwbouw voor de nieuwe locatie van Groen- en Recreatiebeheer waar een aantal
onvoorziene zaken zich voordeden. Er was geen post onvoorzien opgenomen waardoor dit nu via deze rapportage wordt verwerkt.
Daarnaast is een budget gevraagd voor de inrichting. Er wordt geanticipeerd op de nieuwe manier van werken die door corona is
ontstaan door nu de mogelijkheid te scheppen om deze locatie in te zetten als flexibele werkplekken. In 2021 vallen de
afschrijvingslasten van de werkschuur vrij omdat we pas per 2022 gaan afschrijven.
Ook zijn de financiële gevolgen projecten vanuit het NRP verwerkt. Dekking hiervan komt uit de reserve NRP.
De rapportage laat een hoger positief resultaat zien dan was begroot.
De heer Nederpelt merkt op dat de rapportage een toekomstig negatief resultaat laat zien in 2024 en 2025 en vraagt aandacht
daarvoor. De heer Schoenaker merkt op dat de Begroting 2022 alleen in 2025 een negatief resultaat laat zien.
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Jaarstukken en begroting

Ter
kennisname

6a, 6b,
6c, 6d

De voorzitter meldt dat deze stukken zijn ter kennisname op de agenda gezet, zodat de leden van het algemeen bestuur op de
hoogte zijn van wat er aan de raden/colleges wordt toegezonden. Ook meldt hij dat de accountant het dagelijks bestuur de
conceptverklaring en accountantsverslag heeft toegezonden. Deze stukken zijn voorafgaand aan deze vergadering behandeld door
het dagelijks bestuur en zullen door de accountant getekend worden. De colleges/raden zullen een Jaarrekening voorzien van een
goedkeurende verklaring aangeboden krijgen.
De heer Nederpelt meldt voor dit agendapunt het negatieve resultaat in 2025. De voorkeur heeft dat er door het dagelijks bestuur
een stuk wordt aangeleverd dat structureel sluitend is.
De heer Schoenaker meldt dat het dagelijks bestuur heeft besloten hier nu nog geen actie op te ondernemen. Er is een groot aantal
factoren dat invloed kan hebben op het (structurele) resultaat. Er zijn wel mogelijkheden hoe dit opgelost kan worden mocht het
negatieve resultaat niet worden opgelost voor de toekomst. Er zal gekeken worden of dit in de aanbiedingsbrief toegevoegd kan
worden.
De heer Mulder geeft aan dat de begroting volgens de wetgeving zoals deze voorligt structureel en in evenwicht is. Voor de
beoordeling van de provincie zal dit niet tot problemen leiden. De heer Nederpelt blijft bij het standpunt dat (ondanks dat de criteria
van de provincie anders zijn) het wenselijk is dat de begroting structureel sluitend is. De voorzitter geeft aan het standpunt van de
heer Nederpelt te begrijpen en wil bij de begroting 2023 kijken of er een structureel sluitende begroting gepresenteerd kan worden,
of hier in ieder geval een toelichting met mogelijke oplossing aan toe te voegen.
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Boardletter 2020

Vaststellen

7a, 7b

De voorzitter meldt dat de Boardletter een samenvatting betreft van de managementletter 2020 aan de SED-organisatie. Ten
aanzien van de vorige brief is dit een enorme verbetering. Er blijft wel een aantal aandachtspunten waar de SED aan werkt.
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Plan acties Kerntakendiscussie

Ter
kennisname

8a, 8b,
8c, 8d,
8e

Het stuk betreft een actieplan / procesvoorstel voor de opdrachten aan de organisatie uit de kerntakendiscussie. Het document zal
steeds worden aangevuld zodra er acties zijn uitgevoerd of er ontwikkelingen zijn, en aan het bestuur worden voorgelegd. De raden
worden via de nieuwsbrieven geïnformeerd.

Meest belangrijke voor nu is de behandeling van het vraagstuk Stadsstrand Hoorn. Hierover is een aantal brieven bijgevoegd.
Opgemerkt wordt dat het prettig is dat de gemeente duidelijkheid heeft geschapen bij de raad over de procedure en de
verwachtingen heeft getemperd.
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Rondvraag

10

Sluiting

De heer Schoenaker meldt dat de locatie voor GRB bijna gereed is. Zodra het mogelijk is zal er een vergadering op locatie worden
georganiseerd en een rondleiding worden gegeven.
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Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Recreatieschap Westfriesland
Postbus 20
1610AA Bovenkarspel

mw. A. de Groot
CZ/SI/SU

Telefoonnummer +S1 235143 747
groota@noord-holland.nl

Betreft: vaststelling subsidie
Project: Vaarroute Rustenburg-Verlaat

1
Verzenddatum

Geacht bestuur,

17 maart 2021

Bij beschikking van 1 7 juni 201 9, ons kenmerk 1203830/121 8239,
hebben wij u een subsidie buiten uitvoeringsregeling verleend voor uw
project ‘Vaarroute Rustenburg-Verlaat’ De verleende subsidie bedroeg
maximaal € 80.000,- .
Deze beschikking is nadien gewijzigd op 22 augustus 2019, kenmerk
1203830/1259501 en op 19 juni 2020, kenmerk 1203830/1443084.

Kenmerk

Verzoek vaststelling subsidie
In email van 8 maart 2021 vraagt u om vaststelling van de verleende
subsidie.
U heeft uw aanvraag voorzien van een inhoudelijke rapportage van de
activiteiten en een overzicht van de gemaakte kosten. Hiermee voldoet
u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor vaststelling.

Uw kenmerk

1203830/1594798

Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat
de activiteiten zoals beschreven in het projectplan allemaal hebben
plaatsgevonden. Wij stellen tevens vast dat u aan de bij de
subsidieverlening opgelegde verplichtingen heeft voldaan.
Uit uw financiële verslag blijkt dat u de gerealiseerde activiteiten hebt
uitgevoerd voor€ 160.800,--. Dat is hoger dan het begrote bedrag.
Uit uw gegevens blijkt dat u dekking heeft gevonden van het tekort via
(hogere) subsidies van de gemeenten Opmeer en Heerhugowaard en dat
u ook een bijdrage heeft ontvangen van de Koninklijke vereniging
Schuttevaer.
Subsidievaststelling
Gelet op artikel 4:46, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
hebben wij besloten om onze subsidie, conform de
verleningsbeschikking, vast te stellen op € 80.000,-.
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van de vastgestelde
subsidie, dat is € 80.000,-, overmaken op uw bankrekeningnummer
IBAN NL90 BNGH 028501641 5 onder vermelding van het kenmerk van
dit besluit.
De betaling vindt plaats binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit.
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2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unitmanager Subsidies
Dhr. drs. A.D. Teerlink
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale
website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

1203830/1 594798

