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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 
Aantal bijlagen:  4       Agendapunt: 5  
 
Onderwerp Jaarrekening 2009 
 
Het algemeen bestuur besluit de jaarrekening 2009 vast te stellen. 
 
Korte toelichting 
Hierbij wordt u de jaarrekening 2009 van het Recreatieschap Geestmerambacht 
aangeboden. Er is een negatief resultaat geboekt van € 20.743,- ten opzichte van de 
programmabegroting. In de programmabegroting was uitgegaan van een onttrekking aan de 
algemene reserve van € 3.543,- als gevolg van het negatieve resultaat wordt € 43.688,- aan 
de algemene reserve onttrokken. Het negatieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan 
hogere personele kosten a.g.v. de contractrelatie tussen RNH en het recreatieschap per 
2009. De personele kosten zijn niet meer doorberekend volgens een verdeelsleutel tussen 
de zes recreatieschappen waarvoor RNH het dagelijks beheer uitvoert, maar worden nu 
berekend op basis van werkelijke aan het recreatieschap bestede tijd. Dit laat een afwijkend 
beeld zien. 
In 2009 is niet het totale budget voor groot onderhoud en vervangingen benut. Het deel van 
het budget dat niet is uitgegeven (€ 19.402,-) blijft in de bestemmingsreserve investeringen, 
zodat dit kan worden benut bij een toekomstige investering in groot onderhoud of 
vervanging. 
De besteding in het herinrichtings- en uitbreidingsproject is lager dan begroot als gevolg van 
een langere voorbereidingstijd van enkele projectonderdelen.  
De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2009 zijn per product nader uitgewerkt 
in de jaarrekening. Een nadere toelichting op het in 2009 gevoerde beleid en de financiële 
situatie van het recreatieschap vindt u in de bijgevoegde bestuurssamenvatting. 
 
Consequenties 
Juridisch: Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling is de jaarrekening eerst ter 
beoordeling aan de deelnemers gezonden waarna het algemeen bestuur de rekening in haar 
vergadering van 9 juni 2010 vaststelt alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. 
 
Communicatie: Er zal ook in 2010 een gezamenlijk jaarbericht  van de recreatieschappen worden 
uitgegeven. 
 
Financieel: Het saldo van ontvangen subsidies en kosten voor het project gebiedsuitbreiding 
Geestmerambacht is als voorziening op de balans opgenomen. Het negatieve saldo van 
 € 43.688,- wordt onttrokken aan de reserves. 
 
Meegezonden stukken 
 

1. Bestuurssamenvatting        4. Reactie interne controller RNH 
2. Jaarrekening 2009 
3. Verslag van bevindingen 
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