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Voorstel
1. De ontwerp kadernota 2022-2023 ter kennisgeving aan te nemen.
2. De ontwerpbegroting 2022-2023 te behandelen en eventueel zienswijze te formuleren.

Inleiding
Deze oplegger omschrijft enkele belangrijke financiële documenten van het gemeenschappelijk
orgaan Hollandse Waterlinies voor het beschermen, uitdragen en beheren van de werelderfgoedsite
Beoogd effect
De voorliggende stukken geven invulling aan artikelen 12 tot en met 15 Gemeenschappelijke
regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies (verder: GR) alsmede aan artikelen
47 en 47b Wet gemeenschappelijke regelingen (verder: Wgr).
Kanttekeningen
De bovengenoemde artikelen van de GR en de Wgr bevatten de regels kadernota en begroting van
een gemeenschappelijk orgaan op basis van de Wgr, zoals bij de HWL.
Conform de GR dient de kadernota uiterlijk op vóór 1 april maar in elk geval uiterlijk 15 april van
elk jaar verzonden te worden. De ontwerpbegroting dient vóór 1 april maar in elk geval ten minste
acht weken voor de definitieve vaststelling door het orgaan worden toegezonden.
Door de oprichting op 24 maart 2022 zijn deze data logischerwijs niet gehaald en worden ze nu, in
het oprichtingsjaar 2022 eenmalig later ingezonden. Dit is afgestemd met het ministerie BZK.
Beide stukken worden nu ook in één keer toegezonden. De kadernota geeft inzicht in de financiële
en beleidsmatige kaders van de ontwerpbegroting. Normaal gesproken kunnen tot 15 augustus
2022 zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting worden gegeven door de provinciale staten
van de deelnemende provincies. Ook dat wordt in het oprichtingsjaar niet overal gehaald. Stukken
worden onder voorbehoud van goedkeuring aangeboden aan BZK. Het orgaan voegt de
commentaren waarin de zienswijze is vervat bij het definitieve begroting.
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