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Geachte heer Kotvis,
In uw aanbiedingsbrief van 18 juni 2020 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de
ontwerpjaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021. In afwachting van het raadsbesluit ten aanzien
van de zienswijze, geven wij hierbij onze reactie, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
raad. Wij verwachten dat de raadsbehandeling plaatsvindt op 29 september 2020.
Ontwerpbegroting 2021
Wij hebben er kennis van genomen dat u een beleidsarme begroting 2021 heeft opgesteld. Wij
waarderen uw inspanningen om te komen tot een meer robuuste begroting. Met name de 1e
begrotingswijziging 2020 en het verwerken van de structurele effecten hiervan in de begroting 2021
dragen hiertoe bij. Door middel van uw kadernota en de 1e begrotingswijziging 2020 zijn wij goed op
de hoogte door u gehouden.
In de ontwerpbegroting is een PM-post opgenomen in verband met de kosten van de transitie. Wij
willen hier nogmaals en met kracht benadrukken dat onze raad zeer kritisch staat ten opzichte van
een mogelijke verhoging van de deelnemersbijdrage als gevolg van deze PM-post. Nog niet zolang
geleden heeft de gemeente pijnlijke bezuinigingen moeten doorvoeren en huidige financiële situatie
van de gemeente staat onder druk.
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Acties tot verbetering van de financiële situatie van het schap
Wij hebben al eerder aangeven bij onze reactie op de 1e begrotingswijziging 2020 dat wij het
zorgelijk vinden dat het recreatieschap al een aantal jaren een beroep moet doen op de reserves
voor incidentele, maar ook voor structurele kosten. De financiële positie van het schap is daardoor
sterk verzwakt. Wij hebben u gevraagd om op korte termijn acties te ondernemen welke leiden tot
lagere lasten en hogere inkomsten c.q. concrete voorstellen hiertoe, zodat er kan worden bijgestuurd
waar nodig. Wij vragen hier nogmaals aandacht voor en ontvangen graag spoedig een reactie van u
ten aanzien van welke acties u heeft ondernomen en nog gaat ondernemen.
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Ontwerpjaarrekening 2019
Uiteraard gaan wij ervan uit dat uw bestuur de vrijgevallen middelen voor het onderhoud weer
bestemt voor onderhoud.
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Rapport ‘Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland’
Wij hebben kennis genomen van het rapport ‘Organisatie van de recreatietaken in Midden
Nederland’. Het rapport heeft als ondertitel “het doorhakken van knopen”. Gezien de kluwen
samenhangende problemen is dit zeer van toepassing. De situatie bij de uitvoeringsorganisatie
Recreatie Midden-Nederland blijft zorgelijk en hierom is het van belang om het momentum vast te
houden en knopen door te hakken in dit jaar, dit conform het geadviseerde besluitvormingsproces
om te komen tot een passende en toekomstbestendige organisatievorm voor de recreatietaken.
Tot slot
Wij wensen u veel succes bij het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten voor de
samenwerking en de keuze van een daarbij passende organisatievorm. Zoals wij al eerder hebben
geconstateerd, is de situatie urgent en wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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