
 

 

 
 
 

 
 
 
Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2021  
 
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 Vaststellen agenda Vaststellen  

3 Verslag van de vergadering van 12 mei 2021 Vaststellen 3 

4 Mededelingen en ingekomen stukken   

5 Jaarstukken 2020 Vaststellen 5a, 5b, 5c 

6 Begroting 2022 Vaststellen 6a, 6b, 6c 

8 Rondvraag   

9 Sluiting   

 
 
De secretaris, 
Karel Schoenaker 
 
 
 



 

 
 
 

 
Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
Datum  : 12 mei 2021, 16.00 uur 
Locatie  : 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  Doel  Bijlage Annotatie 
1 Welkom door de voorzitter    

2 Opening en vaststellen agenda Vaststellen   

3 Verslag van de vergadering van 
7 april 2021 

Vaststellen 3  

4 Mededelingen en ingekomen 
stukken: 

- Brief vaststelling 
subsidie Rustenburg-
Veenhuizen 

- Factsheets netwerken 

Ter 
informatie 
 

  
 
4a 
 
 
4b, 4c, 
4d 

Brief subsidie Rustenburg-Veenhuizen 
Dit project is afgerond. Betreft een subsidie waar al rekening mee is gehouden. In de vaststellingsbrief is een dankwoord aan de 
provincie opgenomen en dat zal ook in de nieuwsberichten worden gedaan. 
 
Factsheets netwerken 
Dit document wordt door Recreatie Noord-Holland opgesteld in samenwerking met het Recreatieschap. Opvallend is dat het aantal 
dagen voordat een probleem is opgelost in Westfriesland relatief hoog is. De werkelijke oplostermijn ligt echter een stuk lager. Oorzaak 
is dat het systeem alleen meet wanneer de melding is afgemeld in het systeem, niet wanneer hij in het veld is opgelost. De heer 



 

Schoenaker meldt dat de organisatie eraan werkt om dit in de toekomst te voorkomen. Ook meldt hij dat dit stuk ook aan GS en PS is 
verzonden. De eerste reacties daarvandaan zijn positief omdat dit getuigt van goede samenwerking tussen de verschillende 
routebeheerders in de provincie.  
 
Deze stukken worden ook gedeeld in de nieuwsbrief aan de raden.   

5 Accountantsverslag Vaststellen 5a, 5b Het accountantsverslag was overwegend positief. Het enige noemenswaardige is een reactie over het beheerplan en de bijbehorende 
voorziening. Het beheerplan zal vervroegd geactualiseerd worden en daarin worden de aandachtspunten meegenomen. 
 
Het verslag meldt ook dat de overeenkomst tussen Stede Broec en het Recreatieschap verouderd is. Deze wordt momenteel herzien. 
 
De heer Nederpelt complimenteert de organisatie met de stukken.   

6 Wijziging GR Vaststellen 6 De huidige GR-tekst meldt dat 1-op-1 het beleid van Stede Broec wordt gevolgd. Dat beleid sluit alleen niet aan bij de situatie van het 
Recreatieschap. Het algemeen bestuur heeft in 2020 aangegeven een eigen financieel beleid te willen (kunnen) volgen. Om dat te 
kunnen moet de GR aangepast worden. De heer Nederpelt vraagt of dit stuk ook naar de raden gaat, dat is formeel wel nodig namelijk. 
De heer Schoenaker bevestigt dat dit het geval is.  

7 Beheer en onderhoud 
stadsstrand Hoorn 

Discussie 6 De voorzitter licht toe dat de aanleiding van dit stuk is dat de gemeente Hoorn het Recreatieschap verzocht heeft om het beheer van 
het stadsstrand uit te voeren. De raad van Hoorn heeft hierover ook een motie ingediend bij zijn college. 
 
Er is geen standaard hoe met deze vragen om te gaan. Elke casus is uniek. In de kerntakendiscussie is door het algemeen bestuur 
aangegeven dat per casus gekeken moet worden naar beleidsmatige kaders en bedrijfsvoering maar ook financiën/de businesscase. In 
het voorliggend stuk is naar die kaders gekeken.  
 
Met name de financiële gevolgen van dit vraagstuk maken dit onderwerp precair. Het dagelijks bestuur heeft mede vanwege de 
gevoeligheid besloten nog geen standpunt in te nemen of een voorstel te doen. Het hoort eerst graag de mening van het algemeen 
bestuur. Met deze input maakt het dagelijks bestuur een voorstel aan het algemeen bestuur. Na besluitvorming van het algemeen 
bestuur over dat voorstel worden de eventuele gevolgen opgenomen in de Kadernota 2023 en de Begroting 2023. Op die manier kan de 
raad op twee momenten meebeslissen.  
 
De voorzitter wil de discussie in twee vraagstukken opknippen.  

1. Inhoudelijk. Is het logisch dat het Recreatieschap het beheer uitvoert en is het de beste partij hiervoor?  
2. Financieel. Hoe moeten de beheerlasten verdeeld worden? 

 
De heer Nederpelt geeft aan het een mooi project te vinden, maar ook erg groot. Vergeleken met bijvoorbeeld het strand Medemblik. 
Kan het Recreatieschap dit aan? 
 
De heren Copier en Schoenaker geven aan dat de werkzaamheden liggen in de lijn van de werkzaamheden. Wel is er een uitbreiding 
van circa twee fte nodig. Qua omvang geven zij aan dat het strand in Hoorn drie keer zo groot is ten opzichte van dat in Medemblik 
(300 ten opzichte van 900 meter). 
 



 

De heer Groeneweg geeft aan het prima te vinden als het Recreatieschap het beheer gaat uitvoeren, maar niet dat het zeker niet 
vanzelfsprekend is dat de regio dat moet betalen. Het project is eenzijdig ontwikkeld en gerealiseerd en nu het bijna gereed is komt de 
rekening bij de regio te liggen. Het voelt alsof men een voorziening krijgt -inclusief de lasten- waar men niet om gevraagd heeft.  
 
De heer Pijl vraagt of het mogelijk is om nog nieuwe (regionale) functies toe te voegen. Een kitesurfsport als alternatief voor de vaak te 
druk bezochte locatie Uiterdijk Schellinkhout is meer dan gewenst. De heer Schoenaker meldt dat de gemeente Hoorn deze 
mogelijkheid momenteel laat onderzoeken. 
 
De heer Van Zuijlen meldt dat het best logisch kan zijn dat het Recreatieschap het beheer doet maar hij ziet niet in waarom de regio dat 
moet betalen. Vanuit Enkhuizen zullen mensen naar het Enkhuizerzand gaan, niet naar een strand in Hoorn. 
 
De heer Broersma geeft aan dat het Recreatieschap wel betrokken is bij het ontwerp. Ambtelijk is er meegedacht. Maar de ligging van 
het strand, zo dicht bij de woonwijk, maakt dat er een intensieve participatie nodig was om draagvlak voor het project te krijgen. 
Daarbij geeft hij aan dat daar tegenover staat dat Hoorn de kapitaallasten van circa € 600.000 zal dekken.  
 
De heer Nederpelt vraagt of de besluitvorming volledig bij Hoorn ligt/lag. De heer Schoenaker bevestigt dat. Dit geldt ook voor de 
horeca. Het wordt door de gemeente onwenselijk geacht als het beleid over horeca en evenementen, dat ongetwijfeld impact heeft op 
de inwoners van Hoorn, door de regio bepaald wordt.  
 
De heer Pijl vraagt hoe en wanneer de raden van de overige gemeenten de mogelijkheid hebben over dit project mee te beslissen. De 
heer Schoenaker meldt dat dit gebeurt bij de Kadernota en Begroting 2023. Dit gebeurt door de zienswijzen op deze stukken.  
 
Mevrouw Van Dolder geeft aan het Recreatieschap een logische partij voor het beheer te vinden. 
 
De voorzitter concludeert dat de vergadering het erover eens is dat het Recreatieschap een logische partij is om het beheer uit te 
voeren. De discussie over de (verdeling van de) kosten zal in een extra vergadering worden gevoerd. 
 

8 Rondvraag    

9 Sluiting    

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
Bovenkarspel    : 17 juni 2021 
 
Onderwerp  : Jaarstukken 2020 
Bijlagenummer  : 5a 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 van het Recreatieschap Westfriesland aan.  
 
Jaarstukken 2020 
De jaarstukken 2020 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is in de stukken te 
vinden.  
 
Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met een overzicht van projecten en 
werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze kunt u vinden op onze website, 
zie: Jaaroverzicht 2020.  
 
Het overzicht van ingediende zienswijzen en een voorstel hoe daar mee om te gaan is bijgevoegd. 
 

Bestemming rekeningresultaat 
Over 2020 is een positief resultaat behaald van € 5.000. Conform de regionaal vastgestelde 
uitgangspunten dient het rekeningresultaat in de Algemene reserve gestort te worden. Deze heeft 
alleen al de maximale toegestane hoogte waardoor het resultaat aan de deelnemende gemeenten 
teruggestort dient te worden. Echter gezien de beperkte omvang van het resultaat en het feit dat wij 
verwachten ook in 2021 te maken te krijgen met extra werkzaamheden en/of onvoorziene zaken door 
het coronavirus (in de jaarstukken is hier een toelichting op gegeven), stellen wij voor het resultaat te 
bestemmen voor frictiekosten corona. 
 
WNT (Wet Normering Topinkomens) 
De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de 
inhuur in 2020 zich verhield tot de WNT-norm. In 2020 heeft het Recreatieschap structureel een 
medewerker buitendienst (via WerkSaam) ingehuurd. En is er incidenteel een medewerker voor de 
buitendienst ingehuurd. De beloningen hiervoor liggen ruim onder de WNT-norm. 
 
  

https://recreatieschapwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Jaaroverzicht-2020.pdf
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Voorstel: 
Wij stellen u voor: 

- De Jaarstukken 2020 vast te stellen;  
- Het positieve rekeningresultaat van € 5.000 te bestemmen voor frictiekosten corona. 
 

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
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Onderwerp : Jaarstukken 2020 
 
Bijlagenummer : 5a  
 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 
 
 
Gelezen het voorstel van 17 juni 2021; 
  
 
Gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
B e s l u i t: 
 
- De Jaarstukken 2020 vast te stellen;  
- Het positieve rekeningresultaat van € 5.000 te bestemmen voor frictiekosten corona. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 7 juli 2021. 
 
 
De secretaris, De voorzitter,    
Karel Schoenaker Nico Slagter    

  


