INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
ALGEMEEN BESTUUR 8 APRIL 2020
Ingekomen stukken:
Nr.
1.

Datum
4 februari 2020

Afzender
Provincie ZuidHolland

Onderwerp in het kort
Begrotingscirculaire 2021-2024
gemeenschappelijke regelingen

Beschouwing en advies
In de brief laat Provincie Zuid-Holland weten
wat de wettelijke vereisten aan de begroting
2021 – 2024 zullen zijn, hoe beoordeelt de
provincie het structureel en reëel evenwicht
van de begroting en wat zijn de
aandachtspunten voor de begroting 2021 –
2024. Van belang voor de financiële afdeling
van Staatsbosbeheer.
Advies: Ter kennisname

Mededelingen:
Evaluatie recreatieschappen Zuid-Holland
Bij uittreding van de provincie Zuid-Holland uit de recreatieschappen is afgesproken dat de provincie vanaf 2022 ruimte heeft om een deel van
de bijdrage aan de schappen op een andere manier in te zetten. De inzet van het flexibele deel is afhankelijk van een vierjaarlijkse evaluatie en
een strategische (her-) prioritering t.a.v. ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden in heel Zuid-Holland. De evaluatie beperkt zich tot de
schappen (en opvolgers) waarmee PZH in 2019 (nog) een subsidierelatie heeft / waar PZH een bijdrage beschikbaar stelt via een
boekjaarsubsidie.
Afspraken over de inzet van het flexibel deel van de provinciale middelen over de periode 2022-2025
Bij de uittreding van PZH uit het schap is een financieringsovereenkomst gesloten. Hierin is in artikel 3 vastgelegd dat:
•
PZH in de periode 2018-2025 middelen beschikbaar houdt voor de schappen;
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•
Voor de periode 2018-2021 is dat de deelnemersbijdrage van 2017;
•
Voor de periode 2022-2025 reserveert PZH gemiddeld over de schappen zo’n 85% van het in 2021 verstrekte bedrag1;
•
De beschikbaarheid van aanvullende middelen ten behoeve van een eventuele hogere subsidie aan het de schappen voor de periode
2022-2025 maakt de provincie uiterlijk in januari 2021 bekend na consultatie van de Regiegroepen.
Vervolg:
De evaluatie wordt uitgevoerd door middel van een vragenlijst die de schappen zelf invullen. De deze vragenlijst in ambtelijk voorbereid en zal
tijdens de bestuursvergadering op 30 maart 2020 worden vastgesteld. Vervolgens voert PZH per schap een gesprek/een aantal gesprekken
over de resultaten. De evaluatie wordt afgesloten met een rapportage/advies die is besproken met de schappen.
Advies: Voor kennisgeving aannemen

Hoogachtend,
Dhr. R. van Raay
Wnd. accountmanager
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