
Van: Daniëlle Brink <d.brink@recreatiemiddennederland.nl> Namens Jitske Brand 
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 16:11 
Onderwerp: Informatie inzake Zienswijze Procedure en benoemen leden AB Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden 
 
Geachte Griffier,  
  
U heeft de 2e Begrotingswijziging en de Begroting 2023 van Stichtse Groenlanden voor een zienswijze 
procedure ontvangen, inclusief een bijbehorende aanbiedingsbrief. Met deze email willen wij uw 
aandacht vragen voor deze twee zienwijze procedures van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Dat doe ik omdat er geen uitloop in de termijn mogelijk is. Verder wil ik uw aandacht vragen voor het 
benoemen van de leden van het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.     
  
Ten aanzien van de twee zienswijze procedures: Op vrijdag 30 september jl. heeft het Algemeen 
bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de 2e Begrotingswijziging en de Begroting 2023 
voor zienswijze bij de deelnemers vrijgegeven. Gisteren heeft u via het secretariaat van het 
Recreatieschap de twee financiële stukken die voor zienswijzen voorliggen ontvangen.  
  
De periode van de zienswijze procedures loopt daarmee van 3 oktober 2022 tot 30 november 2022. 
Op basis van uw zienswijzen zal het Dagelijks bestuur op 2 december 2022 een definitief voorstel 
voor de 2e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 aan het Algemeen bestuur van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden opstellen. Het Algemeen bestuur besluit dan vervolgens op 5 
december 2022.  
  
De periode van de zienswijze is daarmee conform de huidige gemeenschappelijke regeling van het 
Recreatieschap acht weken. Het is helaas niet mogelijk om in deze procedure uitstel te verlenen 
vanwege het belang van het Recreatieschap om uiterlijk 5 december 2022 deze twee documenten 
vast te stellen. Dan dienen beide documenten namelijk bij de toezichthouder op deze 
gemeenschappelijke regeling, het ministerie van Binnenlandse Zaken, te worden aangeleverd. 
Vandaar onze urgentie.  
 
Ten aanzien van het benoemen van de leden van het Algemeen bestuur: Vanaf 1 januari 2023 
kunnen alleen nog leden van het college van B&W of gedeputeerde staten van de deelnemers 
worden benoemd. Dat kunnen dus geen leden meer van de raden of staten zijn. Van belang is dus 
dat alle deelnemers vanaf 1 januari 2023 hun collegelid benoemen of herbenoemen. Graag 
ontvangen wij van u de afzonderlijke besluiten zodat wij daar vanaf 1 januari 2023 rekening mee 
kunnen houden.     
  
Vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben over deze twee zienswijze procedures van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende.  
  
Met vriendelijke groet, 
Jitske Brand 
Secretaris 
 

Werkdagen: ma t/m vr 

T:  06 288 15 994 
E:  j.brand@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl 
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