
Recreanten Advies Raad 
            Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland 
 

 

        Hoek van Holland, 16-01-2019 

 

Jaarrekening 2017 en 2018 

Al jaren vernemen we geruchten, dat de exploitatie zwaar verlies gevend is, maar ook dat het 
winstgevend is. We willen hier als RAR duidelijkheid over, zeker richting de recreanten. 

De RAR verzoekt inzage in door  de gemeenteraad goedgekeurde jaarrekening 2017; de 
jaarrekening 2018 

 
We hebben van recreanten vernomen, dat er een toenemend oneigenlijk gebruik wordt gemaakt door 
niet-recreanten van voorzieningen op het recreatieoord, zoals: 
 
Vuilafvoer: 
Ten behoeve van de winterwacht zijn een aantal containers geopend. 
Nu blijkt, dat mede door de openstelling van alle parkeerterreinen tijdens de winterperiode 
ondernemers hun bedrijfsafval in de containers dumpen. Bewoners/huurders  van 
Stuifkenszand  dumpen eveneens hun afval, maar ook inwoners van Hoek van Holland maken er 
gebruik van. 
 
Advies van de RAR: 
 
Sluit de slagbomen om dit te voorkomen. de gemachtigden, o.a. de winterwacht, hebben toegang. zij 
zijn geregistreerd.   
 
De below containers zijn in de winter gesloten. De 1100 liter containers worden wel door 
Stuyfkenszand (volgens afspraak) gebruikt.    
 
De jaarrekening 2018 is nog niet definitief.  
 
De algemene gemeentelijke jaarrekening is op beleidsveldniveau, en niet op productniveau. Je vindt 
er bijvoorbeeld alle uitgaven en inkomsten van het beleidsveld Sport en Recreatie als geheel. Daarin 
zijn de uitgaven en inkomsten specifiek van het recreatieoord niet als onderdeel terug te vinden. Het 
verstrekken van deze algemene jaarrekening is dus niet zinvol voor het verkrijgen van inzicht in de 
exploitatieresultaten van het recreatieoord. Wel zijn we momenteel aan het nadenken over de tarieven 
2020. Ten behoeve daarvan is S&C bezig, op basis van de rekeninggegevens uit de gemeentelijke 
administratie, met het opstellen van een specifieke rekening 2018 en een specifieke begroting 2019 
van het recreatieoord en de camping (tezamen). S&C kan dit naar verwachting in de loop van april 
2019 met de RAR bespreken..   
 
Mocht u toch inzicht in de jaarrekening 2017 willen, deze is ook openbaar vindbaar via onderstaande 
link: 
https://jaarstukken2017.rotterdam.nl/p204902/jaarrekening-2017  


