Bestuursmededeling

Voor raden en staten na AB-vergadering d.d. 27 mei 2021

Oplossing voor knelpunten
governance- en beheerstructuur
In de huidige governance en beheerstructuur van
de recreatieschappen worden knelpunten ervaren.
Daarom hebben de voorzitters van de recreatieschappen
Twiske-Waterland, Spaarnwoude, RAUM, Groengebied
Amstelland en Geestmerambacht opdracht gegeven
om te onderzoeken hoe die kunnen worden opgelost.
De geboden oplossing is een Bestuursbureau voor alle
recreatieschappen. Hierdoor ontstaat een duidelijkere
opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie tussen de
recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie Recreatie

Financiële stukken
Twiske-Waterland

Noord-Holland. Het bestuur heeft op 27 mei 2021 met dit
voorstel ingestemd. De gemeenteraden van Purmerend,
Beemster, Landsmeer en Zaanstad hebben gevraagd
nadere informatie over noodzaak en voordelen te bespreken
in de gemeenteraad. Bij een positief besluit van alle

Jaarlijks legt het bestuur (financiële) verantwoording af over het gevoerde
beleid en beheer van afgelopen jaar. Op 8 april heeft het dagelijks bestuur

recreatieschappen gaat het nieuwe Bestuursbureau met
ingang van 1 januari 2022 in werking.

van Twiske-Waterland in concept vastgesteld: de jaarrekening 2020, de
begrotingswijzing 2021 en de programmabegroting 2022. Deze financiële
stukken zijn voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden en
Provinciale Staten. In de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2021
worden deze vastgesteld.

De Marsen
Het dagelijks bestuur heeft op 8 april 2021 ingestemd
met het voorstel om het verkoopproces van zorgboerderij
De Marsen in gang te zetten. In de afgelopen jaren zijn
verschillende partijen in beeld geweest om de zorgboerderij
De Marsen te ontwikkelen tot woon-zorgcomplex
voor mensen met een beperking. Vorig jaar heeft

Effecten coronacrisis

marktonderzoek plaatsgevonden en is er een plan van

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor het werk en de

zetten en binnen de grenzen van het bestemmingsplan te

inkomsten van het recreatieschap. Toch heeft het recreatieschap

realiseren tot zorglocatie.

aanpak gemaakt om De Marsen opnieuw in de markt te

in 2020 veel punten uit haar jaarprogramma kunnen realiseren.
Het bestuur besloot niet te bezuinigen op onderhoud. Onze
recreatiegebieden hebben de afgelopen tijd opnieuw grote
maatschappelijke waarde bewezen.
Dit past in het landelijk beeld: een bezoek aan natuur- en
recreatiegebieden is populairder geworden sinds de coronamaatregelen.
In 2020 is het aantal bezoekers in Het Twiske met bijna 30% gestegen
ten opzichte van 2019. Door deze toename hadden beheerders en
toezichthouders van het recreatieschap, samen met handhavers van de
gemeenten, regelmatig hun handen vol aan het in goede banen leiden
van de bezoekersstroom. Dat betekende ook dat kosten toenamen voor
extra inzet van mensen en het opruimen van afval.

Klik hier voor achtergrondinformatie.
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