RAADSVOORSTEL

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Nummer
Datum aanmaak

16 mei 2012

Onderwerp

Zienswijze op jaarstukken Landschap Waterland (jaarrekening
2011, begrotingswijziging 2012 en programmabegroting 2013) en
heroverweging standpunt over deelname aan nieuwe gemeenschappelijke regeling Twiske - Waterland.

Programma en portefeuillehouder

2, Natuur, landschap en recreatie

Raadsvergadering

19 juni 2012

1. Onderwerp

Zienswijze op jaarstukken Landschap Waterland (jaarrekening
2011, begrotingswijziging 2012 en programmabegroting 2013) en
heroverweging standpunt over deelname aan nieuwe gemeenschappelijke regeling Twiske - Waterland

2. Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met de jaarstukken van recreatieschap
Landschap Waterland;
2. In te stemmen met de aangepaste ontwerp gemeenschappelijke
regeling Twiske -Waterland d.d. 21 mei 2012 en dit standpunt
schriftelijk mee te delen aan Recreatie Noord-Holland.

3. Bevoegdheid

4. Overwegingen

Zowel het college van burgemeester en wethouders als de raad is,
als deelnemer in de huidige gemeenschappelijke regeling, bevoegd
een zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken van
Landschap Waterland.
Zienswijze over jaarstukken.
In de memo in bijlage 1 wordt u nader geïnformeerd over de
jaarstukken en over een aantal lopende actuele ontwikkelingen en
projecten in recreatiegebied Landschap Waterland in 2012 (bron
Recreatie Noord-Holland
Tot 22 juni a.s. kan door de gemeente schriftelijk een zienswijze
kenbaar worden tegen de jaarstukken. Wij zien geen aanleiding u te
adviseren dit te doen.
Heroverweging standpunt deelname fusie Twiske- Waterland
Door ons college en door uw raad is vorig jaar (d.d. 17 mei 2011)
het standpunt ingenomen niet in te stemmen met de voorgenomen
fusie tussen Landschap Waterland en het Twiske aangezien
recreatieschap Het Twiske al jaren met een structureel begrotingstekort kampt en de gemeente Wormerland geen eigenaar van dit
probleem is en/of wenst te worden.
In het afgelopen jaar is op bestuurlijk niveau met Landschap
Waterland uitvoerig overleg gevoerd over deze zaak. Bij deze
onderhandelingen hebben wij Landschap Waterland een garantie
gevraagd dat de gemeente Wormerland niet zal opdraaien voor
eventuele tekorten die zijn ontstaan in het Recreatieschap Het

Twiske. Op 14 mei jl. is schriftelijk door de voorzitter van de
recreatieschappen Twiske en Landschap Waterland toegezegd dat
deze garantie kan worden verstrekt. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling zal onder de kop 'overgangsbepalingen' de volgende
tekst opgenomen worden:
'De bijdrage van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, GraftDe Rijp, Waterland, Wormerland en Zeevang in het jaarlijkse
exploitatietekort van deze gemeenschappelijke regeling zal, met
uitzondering van jaarlijkse indexering, niet hoger zijn dan de bijdrage
van die gemeenten aan het exploitatietekort van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland over het jaar 2011. Deze
participanten zijn niet aansprakelijk voor mogelijke financiële
tekorten van Het Twiske die wegens tekorten in de exploitatie en het
wegwerken van achterstallig onderhoud zijn ontstaan.'
Wij stemmen in met dit voorstel en stellen uw raad voor dit ook te
doen. In bijlage 3 treft u de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke
regeling ter vaststelling aan.
5. Vervolgtraject

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling
Landschap Waterland wordt de jaarrekening 2011, de begrotingswijziging 2012 en de programmabegroting 2013 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden. Het Algemeen bestuur stelt de
jaarstukken vervolgens op 28 juni vast. (op 1/07/12) Daarna worden
de stukken aan de minister van Binnenlandse Zaken toegezonden.

6. Beslag op middelen

De jaarlijkse bijdrage aan Landschap Waterland is structureel in de
meerjarenbegroting gereserveerd.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

M. van den Hende

P. C. Tange

De raad der gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012;
Gelet op de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland;
b e s l u i t:
1. In te stemmen met de jaarstukken van recreatieschap Landschap Waterland;
2. In te stemmen met de aangepaste ontwerp gemeenschappelijke regeling Twiske –Waterland d.d.
21 mei 2012 en dit standpunt schriftelijk mee te delen aan Recreatie Noord-Holland.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad der gemeente Wormerland,
gehouden op 19 juni 2012
de griffier,

aw/br

de voorzitter,

