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Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
van het Recreatieschap Geestmerambacht

)

Velsen-Zuid

:

25 maart 2014

Uw kenmerk
Ons kenmerk

:

20140516 kk

Onderwerp
Bijlage(n)

:

Behandeld door

:

financiële jaarstukken Recreatieschap Geestmerambacht
diversen
Gerben Houtkamp telefoon 023 520 28 23

:
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Geachte leden van het college en de raden/staten,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Geestmerambacht
2014 en de programmabegrotingen
een exemplaar van de jaarrekening 2013, de begrotingswijzigingen
2015. Het dagelijks bestuur heeft de genoemde stukken in haar vergadering van 12 maart jl. voorlopig
vastgesteld. Tevens ontvangt u de ingevulde toetsingsformulieren van de Regio NHN.
Voor de Uitbreiding Geestmerambacht is in de gemeenschappelijke regeling de verdeling van het jaarlijkse
exploitatietekort opgenomen. Op de pagina's 6 en 7 van de begrotingswijzing Geestmerambacht en de
programmabegroting Geestmerambacht zijn de verdelingsafspraken weergegeven.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling
Geestmerambacht kunt u binnen twee maanden eventuele bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken.
Het algemeen bestuur zal in zijn vergadering van 28 mei 2014 besluiten over de definitieve vaststelling van
de jaarstukken.
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Indien u een nadere toelichting op de financiêle stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met
mevrouw K. Schotvanger (tel. 023 520 28 30) of de heer G. Houtkamp (tel. 023 520 28 23).
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Met vriendelijke groet,
r van Recreatieschap
namens jet-b
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Geestmerambacht,

/"

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de provincie Ncord-Hoüand en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en
langedijk. Dienstencentrum Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude.

Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van hel recreatiegebied.

