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Geachte raads- en Statenleden,
Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 14 april 2022 de financiële jaarstukken van Recreatieschap
Spaarnwoude voorlopig vastgesteld.
Financiële jaarstukken in een compacte vorm conform BBV
Recreatieschap Spaarnwoude kent drie deelbegrotingen: SPW, SGP en SMG onder één Gemeenschappelijke Regeling.
• Spaarnwoude SPW, het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de noordoostzijde,
Velserbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde
• Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn aangelegd in het
kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen
• Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van het plan
Mainport & Groen.
Het recreatieschap presenteert de jaarstukken geheel conform de regels van de BBV en in een compacte vorm:
namelijk geconsolideerd. Dit houdt in dat er geen of beperkte verantwoording per deelbegroting wordt gegeven,
conform het advies van het ministerie van BZK. Het algemeen bestuur wenst in 2022 te starten met een onderzoek
naar de mogelijkheden van het al dan niet samenvoegen van de deelbegrotingen en wijze van financiering.
Argumenten om de deelbegrotingen samen te voegen tot één begroting, zijn het komen tot een heldere structuur,
het in lijn brengen van stemrecht en bijdragen en tot slot ligt samenvoeging meer in lijn met de BBV.
Uw zienswijze op de jaarstukken
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar van:
•
De jaarrekening Spaarnwoude 2021 (bijlage 1) met de Infographic ‘2021 in vogelvlucht’ (bijlage 2)
•
De begrotingswijziging Spaarnwoude 2022 (bijlage 3)
•
De programmabegroting Spaarnwoude 2023 (bijlage 4).
Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude kunt u binnen twee maanden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in de
vergadering van 7 juli 2022 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken. Daarna worden deze vóór 15
juli 2022 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem,
Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Wij verzoeken u met klem uw reactie te versturen uiterlijk 20 juni 2022, zodat het dagelijks bestuur uw zienswijze kan
agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2022.
Indien u vragen heeft of nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met
Ruud Lubberts, manager middelen, RLubberts@recreatienoordholland.nl, telefoonnummer 06-42221851.
Kadernota 2023
De Wet Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat u jaarlijks de kadernota ter informatie toegezonden krijgt voor
15 december. De deelnemers hebben geen optionele zienswijze ingediend en de kadernota ter kennisgeving
aangenomen. Alleen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft hun reactie
gedeeld en zorgen geuit over de sterke terugloop van de reserves van deelgebied SPW en de financiële gevolgen voor
dit deelgebied en verzoekt het recreatieschap dit goed te monitoren. De kadernota vormt de basis voor de
programmabegroting 2023.
Indexatie
Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks
geïndexeerd. Het recreatieschap hanteert - vanuit vastgelegde afspraken in de GR - voor de prijsindexatie het
prijsindexcijfer voor consumenten volgens het CBS (CPI nov. 2021). De kadernota 2023 ging uit van een voorlopig
percentage van 2,7%. Deze is nu naar boven bijgesteld, naar 5,17%. Op deze mogelijke wijziging bent u reeds in de
aanbiedingsbrief bij de Kadernota 2023 geattendeerd. Het CBS maakte de hogere cijfers namelijk bekend, toen de
kadernota 2023 al in besluitvorming zat. De daadwerkelijke percentages en bedragen zijn nu in de
programmabegroting 2023 vermeld. Behoudens indexatie zijn er geen andere wijzigingen in de participantenbijdrage.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Elise Bos Eyssen
Programma manager Recreatie Noord-Holland NV

