
Van: Secretariaat RMN <secretariaat@recreatiemiddennederland.nl>  
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 11:14 
 
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o. 
 
Geachte dames, heren, 
  
In vervolg op onderstaande e-mails ontvangt u de bijgevoegde brief inzake de ontwerpbegroting 2021. 
Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van de brief. 
  
Met vriendelijke groet, 
Secretariaat Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

T:  06 25422401 
E:  secretariaat@recreatiemiddennederland.nl  
W: www.recreatiemiddennederland.nl  
  

 
  

         
  
  
Van: Helga Hijdra <H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl>  
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 12:57 
Aan: Secretariaat RMN <secretariaat@recreatiemiddennederland.nl>; griffie@stichtsevecht.nl; 
griffie.gemeenteraad@utrecht.nl; griffier@wijdemeren.nl; statengriffie@noord-holland.nl; 
statengriffie@provincie-utrecht.nl; c.larson@wijdemeren.nl; maarten.van.dijk@stichtsevecht.nl; 
l.van.hooijdonk@utrecht.nl; arne.schaddelee@provincie-utrecht.nl; secr.zaal@noord-holland.nl; 
jj.dekloet@wijdemeren.nl 
CC: 'd.bax@wijdemeren.nl' <d.bax@wijdemeren.nl>; Bestuurssecretariaat Wijdemeren 
<bestuurssecretariaat@wijdemeren.nl>; 'Bestuurssecretariaat Stichtse Vecht' 
<bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>; fenna.menke@stichtsevecht.nl; 
secretariaatvanhooijdonk@utrecht.nl; secr.zaal@noord-holland.nl; 
secretariaaatschaddelee@provincie-utrecht.nl; Kees Hageman <kees.hageman@stichtsevecht.nl>; 
I.Buisman@wijdemeren.nl; l.welter@wijdemeren.nl; financieelbeleid@wijdemeren.nl; 
caspar.toetenel@stichtsevecht.nl; m.span@utrecht.nl; Grasmeijer, Cor <cor.grasmeijer@provincie-
utrecht.nl>; Linda van Bakel <bakell@noord-holland.nl>; marieke.kuijer@provincie-utrecht.nl; Paul 
Kotvis <P.Kotvis@recreatiemiddennederland.nl>; Anita Veenhof 
<a.veenhof@recreatiemiddennederland.nl>; John Kragten 
<J.Kragten@recreatiemiddennederland.nl>; Rogier Schumer 
<r.schumer@recreatiemiddennederland.nl>; Frans Otten <F.Otten@recreatiemiddennederland.nl>; 
Marieke.Kuijer@provincie-utrecht.nl; info@apartprojects.com; jacques.helling@gmail.com; 
rsm@niftarlake.nl; k.diepeveen@utrecht.nl 
Onderwerp: Accountantsverklaring bij Ontwerp Jaarrekening 2019 Plassenschap Loosdrecht e.o 
  
Geachte griffie(r)s en bestuursleden,  
  
In vervolg op de onderstaande berichten ontvangt u bijgaand de controleverklaring van de 
accountant bij de ontwerpjaarrekening Plassenschap Loosdrecht 2019. 
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Met vriendelijke groet, 
  
Helga Hijdra 
Advies en bestuursondersteuning 
werkdagen: ma, di, do, vr 
  
T:  06-23746856 
E:  h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl 
 

    

         
  
  
  
Geachte griffie(r)s en bestuursleden,  
  
In vervolg op het onderstaande bericht stuur ik u bijgaand een aangepaste versie van de 
ontwerpjaarrekening Plassenschap Loosdrecht 2019. In deze versie zijn enkele tekstuele 
aanpassingen verwerkt n.a.v. opmerkingen van de accountant. Er zijn géén financiële correcties! 
Ik verzoek u de versie van de jaarrekening die ik u gister toestuurde te vervangen door de bijgaande 
versie van de jaarrekening. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Helga Hijdra 
Advies en bestuursondersteuning 
werkdagen: ma, di, do, vr 
  
T:  06-23746856 
E:  h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl 
 

    

         
  
  
  
  
Van: Helga Hijdra  
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 10:57 
Onderwerp: Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Plassenschap Loosdrecht e.o 
  
Geachte griffie(r)s,  
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Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Begroting 2021 en de Ontwerp Jaarrekening 2019 van 
Plassenschap Loosdrecht e.o. met de daarbij behorende aanbiedingsbrief. 
  
In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Begroting, voordat deze ter vaststelling wordt 
geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) 
zienswijze vóór 3 september 2020, zodat de Plassenraad uw zienswijzen kan betrekken in de 
besluitvorming. 
  
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij 
bellen of mailen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Helga Hijdra 
Advies en bestuursondersteuning 
werkdagen: ma, di, do, vr 
  
T:  06-23746856 
E:  h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl 
W: www.recreatiemiddennederland.nl 
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*Z0006FE8CCA* 

Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.:
de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht, Wijdemeren en 
gedeputeerde staten van de provincies Utrecht en Noord-Holland
 
  

Ons kenmerk: Z - 203062 / UIT -  205934 
Uw kenmerk:  
Referentie: Ruth Werkhoven-Wolters 
E-mailadres: r.werkhoven@recreatiemiddennederland.nl 
Bijlage(n):
Onderwerp: Ontwerp begroting 2021 

Utrecht, 27 augustus 2020

Geachte deelnemers,

Bij nadere bestudering van de ontwerp-begroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. is geconstateerd dat in de huidige verschijningsvorm de getallen niet altijd juist zijn 
neergezet. Hiervoor bieden wij onze welgemeende excuses aan. Deze onvolkomenheden 
hebben echter geen relatie met de juistheid en/of het sluitend zijn van de begroting. 

Het gelijktijdig opleveren van de jaarcijfers 2019 en het opstellen van de begroting 2021 in 
een gewijzigde BBV opzet heeft RMN parten gespeeld. Ook het niet op orde zijn van de 
afdeling financiën en de complexiteit van de administratie heeft geleid tot deze omissies. 
Helaas is één en ander inherent aan de situatie waarin wij momenteel verkeren.

De geconstateerde omissies zullen gecorrigeerd worden in de eindversie van de begroting 
2021. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Paul Kotvis 
Plv. secretaris



Aangepast zijn: 
 

- In hoofdstuk 1. Programmaplan waren de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 
voor alle programma’s verwisseld. Dit is gecorrigeerd. 
 

- In 2.1 paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is onder kop rente een zin ter 
verduidelijking toegevoegd. 
 

- In de tabel op blz. 16 belangrijkste risico’s van Programma A is een bedrag aangepast aan de 
tekst eronder. € 19.000 is gecorrigeerd naar € 19.400 

 
- Tabel mutaties in de leningenportefeuille op blz. 21 is aangepast. De beginstand per 1 januari 

2021 is gecorrigeerd. Deze sluit nu aan met de begroting 2020. Dit heeft tot gevolg dat ook 
de post nieuwe leningen is aangepast.  De stand per 31 december 2021 is aangepast 
vanwege een typefout. € 5.489.000 moest zijn € 5.849.000. 

 
- In 4.2 Geprognotiseerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar is een correctie 

gemaakt omdat het totaal van de debetzijde en  creditzijde van de balans niet op elkaar 
aansloot. 

 
- In de tabel van 4.6  Baten en lasten per taakveld is een correctie gemaakt omdat de mutatie 

reserves (onttrekkingen)  in de kolom begroting 2022 niet aansloot met het bedrag zoals dat 
in het verloop van de reserves in 4.5 is opgenomen. Het gaat om een correctie van € 173. 
Deze correctie heeft echter wel wat impact omdat dit bedrag op diverse plekken in het 
rapport moest worden gewijzigd. 
In de tabel 4.6 Baten en lasten per taakveld wordt het jaarresultaat 2022 aangepast met € 
173. 
In de tabel van 4.5 Stand en verloop van de reserves wordt de algemene reserve in 2023 
aangepast en dit werkt door in 2024. 
In de bijlage begroting oude stijl werkgebied Stichtse Groenlanden (blz 33) leid dit tot een 
correctie in de toevoeging aan de reserves in 2022 van € 173 en dit werkt door in het 
gerealiseerd resultaat dat hierdoor niet € 0 is maar € 173. 
 

- In de tabel in 4.7 Deelnemersbijdrage 2021 zijn de cijfers in de kolom BTW gecorrigeerd. Het 
totaal van de BTW sluit nu aan met de bedragen Transparantie BTW in de bijlage Begroting 
oude stijl. 
 

- In het hele rapport zijn  afrondingsverschillen gecorrigeerd en zijn de cijfers in de diverse 
tabellen op elkaar aangesloten. Hierdoor zijn met name de totaalbedragen in de diverse 
tabellen met € 1 of € 2 euro aangepast. 
 

- In de conceptbegroting zijn een aantal schrijffouten gecorrigeerd. 
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