Recreatieschap Geestmerambacht Zienswijze
Jaarstukken 2018 en begroting

Alkmaar
1. Een positieve zienswijze af te geven met betrekking tot de jaarrekening 2018, de
begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020 van Recreatieschap Geestmerambacht
en Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
2. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van
Recreatieschap Geestmerambacht en Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Bergen
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van het Recreatieschap
Geestmerambacht.
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2019 van het
Recreatieschap Geestmerambacht.
Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 2020 van het
Recreatieschap Geestmerambacht:
In de begroting is een verdeelsleutel opgenomen voor de verrekening van de risico’s. Hierin wordt
Bergen voor 1,8% (€ 3.240) meegerekend. Dit is niet conform de Gemeenschappelijke Regeling,
waarin is afgesproken dat alleen Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar verantwoordelijk zijn voor
eventuele tekorten. Wij verzoeken u om dit aan te passen conform de GR.
Wij constateren dat de begroting 2020 nog niet voldoet aan de BBV en verzoeken uw bestuur
ervoor te zorgen dat de begroting 2021 wel voldoet aan de BBV.

Heerhugowaard
1.
2.
3.
4.

Een zienswijze af te geven bij de begroting 2020
Een zienswijze af te geven bij de jaarrekening 2018
Geen opmerking te maken bij de begrotingswijziging 2019
Zorgen te uiten over het verloop van de exploitatiereserve/exploitatierisico

De zienswijze luidt:
1.
De begroting 2020 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen
aanleiding tot vragen. Wel benadrukken wij het belang om de algemene reserve op het juiste
niveau te brengen, zodat de eventuele financiële risico’s voor deelnemende gemeenten beperkt
worden. Inzake nieuw beleid spreken wij ons wens uit om het tijdig in kaart te brengen en in de
begroting op te nemen.
2.
De jaarrekening 2018 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de
uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. Hierbij wordt wel aanbevolen
om de opmerkingen van IPA-ACON accountant op te volgen en de toekomstige jaarstukken te
laten aansluiten bij de relevante richtlijnen BBV.
3.
De inhoudelijke en financiële verantwoording in Begrotingswijziging 2019 geven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
4.
Het college uit haar zorgen over het verloop van de exploitatiereserve/exploitatierisico en
verwacht van het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht voorstellen hoe zij hiermee
om willen gaan.
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Langedijk
1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 van de GR Recreatieschap
Geestmerambacht;
2. geen bedenkingen naar voren te brengen bij de ontwerpjaarrekening 2018 van de GR
Recreatieschap Geestmerambacht;
3. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2019 van de GR Recreatieschap
Geestmerambacht.
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