Amendement
De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 3 juni 2014, sprekend over de
begroting recreatieschap Geestmerambacht 2015 ’
Constaterende dat:
Met betrekking tot de Provincie Noord-Holland:
- In de begroting niet of nauwelijks gesproken wordt over het besluit van de Provincie
Noord Holland om uit het recreatieschap te treden.
- De portefeuillehouder bij de behandeling van de jaarrekening 2013 van Langedijk
aangegeven heeft dat het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het recreatieschap het
standpunt hebben ingenomen dat uitreding niet mag leiden tot schade.
Met betrekking tot de strategie meer opbrengsten te genereren:
 Het recreatieschap tijdens diverse bijeenkomsten haar ambitie heeft uitgesproken
opbrengsten te willen genereren
 In de begroting van het recreatieschap geen zicht gegeven wordt op welke wijze deze
ambitie.wordt ingevuld. Er geen prognose gegeven wordt in meerjarig perspectief.

Overwegende dat:




De raad van verbonden partijen mag verwachten actief geïnformeerd te worden over
ontwikkelingen en beleidsvoornemens.
Beide ontwikkelingen forse financiële consequenties kunnen hebben voor de
deelnemende partijen.
De raad de jaarrekening en begroting van het recreatieschap gebruikt voor haar
controlerende en taakstellende rol en derhalve volledig geïnformeerd dient te worden.


Besluit:
Aan het raadsbesluit onder 2 toe te voegen:
In te stemmen met de programmabegroting 2015 van de GR-GAB en een zienswijze
formuleren op
1. de toegepaste index,
2. het ontbreken van informatie over het standpunt van het algemeen en dagelijks
bestuur over de wijze van uittreding van de Provincie Noord Holland;
3. Het ontbreken van informatie over opbrengende activiteiten, de ontwikkeling hiervan
en welke gevolgen dit kan hebben in financiële zin en in relatie tot de oorspronkelijke
doelstellingen van het schap.
Zienswijze 2 en 3 zijn hieronder toegevoegd.
Ondertekend door de volgende fracties:
Dorpsbelang Langedijk
VVD
Kleurrijk Langedijk

……………………………………………………….
………………………………………………………..
……………………………………………………….

Hart voor Langedijk/D66
CDA
Groen Links
PvdA
ChristenUnie

……………………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Zienswijze 2 Informatie over standpunt uittreding Provincie Noord Holland
Gelet op de constateringen en overwegingen in amendement ligt het voor de hand dat de
gemeenteraad van Langedijk als deelnemer in het Recreatieschap actief geïnformeerd wordt
over de uitreding van de Provincie. Daarbij gaat het met name om het standpunt van het
algemeen en dagelijks bestuur. De in gang gezette vervolgstappen met betrekking tot het
proces en de voortgang hierin. In de begroting van 2015 wordt hier niet over gesproken. De
gemeenteraad van Langedijk mist deze informatie in de begroting en verzoekt het
recreatieschap als nog hierin te voorzien.
Zienswijze 3 Informatie strategie meer opbrengende activiteiten en de ontwikkeling hiervan.
Het recreatieschap heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij de ambitie heeft de
beheerskosten voor ca 40 % wil laten dekken door opbrengende activiteiten. In de begroting
wordt deze ambitie niet inzichtelijk gemaakt in een prognose of ander meerjarig perspectief.
De gemeenteraad van Langedijk mist deze informatie in de begroting en verzoekt het
recreatieschap als nog hierin te voorzien.

