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Voorgesteld raadsbesluit
Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Spaarnwoude.
In te stemmen met de programmabegroting 2013 van de GR.
Samenvatting
De gemeenteraad van Velsen heeft kennis genomen van de jaarrekening 2011 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en heeft ingestemd met de
programmabegroting 2013 van de GR.
Aanleiding
Recreatieschap Spaarnwoude is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met de
gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie
Noord-Holland deelneemt. De GR Recreatieschap Spaarnwoude heeft tot doel:
het in stand houden en beheren van een gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is
toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan;
het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige
landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden.
In 2010 heeft het bestuur van het schap beleid ingezet om te komen tot een sluitende begroting. In het
kader hiervan is vervolgens in 2011 besloten om de onttrekking aan de reserves van het schap te
verminderen met € 450.000 in 2012, 2013 en 2014 tot een totaal van € 1.350.000. Daarnaast wordt een
voorstel besproken voor een bezuiniging op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014. Het bestuur
neemt in de eerste bestuursronde van 2012 een besluit over de concrete invulling van de besparingen in
2012. Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn deze maatregelen nog niet bekend. Daarom is de
voorliggende programmabegroting uitgegaan van de financiële uitgangspunten voor 2011 en acties waartoe
het bestuur in 2011 heeft besloten en die losstaan van de besparingen. Zodra het bestuur een besluit heeft
genomen over de invulling van de besparingen zal er een begrotingswijziging worden opgesteld voor 2013,
waarin de besparingen zijn opgenomen.
Het dagelijks bestuur van de GR moet de programmabegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan het
algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten sturen.
Op 4 juli 2012 zal het algemeen bestuur de begroting vaststellen.
Programma
Kader
-

Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

Beoogd doel en effect van het besluit
Op 4 juli 2012 zal het algemeen bestuur de begroting vaststellen. Het bestuur zal later een besluit moeten
nemen over de invulling van de besparingen. Als gevolg hiervan zal een begrotingswijziging voor 2012
worden opgesteld voor 2013, waarin de besparingen zijn opgenomen.
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Directe maatschappelijke consequenties
Met de begroting wordt een maatschappelijk resultaat nagestreefd, namelijk het aanbieden van
recreatiefaciliteiten voor de Velsense bevolking en inwoners van omliggende gemeenten.
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Argumenten
De jaarrekening 2011 en de programmabegroting 2013 zijn financieel en inhoudelijk
beoordeeld.
De jaarrekening 2011 is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een
controleverklaring.
De voorliggende programmabegroting 2013 ligt in de lijn van die van 2012. Op een later
tijdstip wordt ingegaan op de invullingen van de besparingen voor 2013 en verder. Zodra het bestuur van
de GR een besluit heeft genomen over de invulling van de besparingen zal er een begrotingswijziging
worden opgesteld voor 2013, waarin de besparingen zijn opgenomen. Vooraf zal uw raad worden
geconsulteerd.
Inspraak, participatie etc.
Uw raad kan een zienswijze bij het bestuur van de GR indienen als zij het deels niet eens is met de
programmabegroting 2013.
Voordat het bestuur van de GR op een later tijdstip een besluit neemt over de invulling van de besparingen
in 2013 en verder, zal uw raad worden geconsulteerd.
Alternatieven
Niet van toepassing.
Risico’s
In deze fase zijn er geen risico’s te melden.
Financiële consequenties
De voorliggende programmabegroting 2013 heeft geen consequenties voor de financiële bijdrage van de
gemeente Velsen. Uw raad heeft eerder aangegeven de nullijn aan te willen houden m.b.t. de
participantenbijdrage.
Uitvoering van besluit
Als uw raad instemt met het voorgestelde besluit, kan de vertegenwoordiger van de gemeente Velsen in het
bestuur van de GR uw besluit inbrengen bij de besluitvorming door het bestuur van de GR op 4 juli 2012.
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Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Jaarrekening 2011.
Verslag van bevindingen bij jaarrekening 2011.
Programmabegroting 2013.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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