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 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

Bij het recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen 

op de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017: 

 

 Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 

voorlopige begrotingswijzigingen 2016 van het Recreatieschap 

Spaarnwoude en  hierbij aan te tekenen dat de raad het betreurt dat er 

nog steeds geen sluitende meerjarenraming is geleverd en dat ook 

onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke inspanningen hiervoor zijn 

gedaan. 

 

 Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 

voorlopige programmabegroting Spaarnwoude  (deelgebied SPW) 2017 

van het Recreatieschap Spaarnwoude. Ondanks herhaald aandringen 

vanuit Haarlem en andere gemeenten ontbreekt het nog steeds aan een 

goed inzichtelijke meerjarenraming, onderbouwd met de juiste cijfers. 

 

 De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de 

gemeente Haarlem gezien de huidige stagnatie in de projecten, zorgen 

heeft omtrent de te behalen doelstelling van het Programma Duurzaam 

Spaarnwoude. De gemeente Haarlem wenst dit najaar een plan met 

concrete actiepunten van het recreatieschap waarin verwoord hoe de 

doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude wél gehaald 

kan worden. 
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Bestuurlijke context  

Begrotingswijzigingen 2016 en begroting 2017 verbonden partij 

Recreatieschap Spaarnwoude. Op  grond van de gemeenschappelijke 

regeling kan de gemeenteraad haar zienswijze geven op de 

ontwerpbegroting 2017 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Het college 

bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. 
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

Bij het recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen 

op de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017: 

1. Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 

voorlopige begrotingswijzigingen 2016 van het Recreatieschap 

Spaarnwoude en  hierbij aan te tekenen dat de raad het betreurt dat er 

nog steeds geen sluitende meerjarenraming is geleverd en dat ook 

onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke inspanningen hiervoor zijn 

gedaan. 

2. Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 

voorlopige programmabegroting Spaarnwoude  (deelgebied SPW) 2017 

van het Recreatieschap Spaarnwoude. Ondanks herhaald aandringen 

vanuit Haarlem en andere gemeenten ontbreekt het nog steeds aan een 

goed inzichtelijke meerjarenraming, onderbouwd met de juiste cijfers. 

3. De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de 

gemeente Haarlem gezien de huidige stagnatie in de projecten, zorgen 

heeft omtrent de te behalen doelstelling van het Programma Duurzaam 

Spaarnwoude. De gemeente Haarlem wenst dit najaar een plan met 

concrete actiepunten van het recreatieschap waarin verwoord hoe de 

doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude wél gehaald 

kan worden. 

4. Dit stuk heeft geen financiële consequenties, de bijdrage aan het 

recreatieschap is in de begroting opgenomen. 

5. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie 

Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 
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