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1 Voorwoord
1.1 Jaarverslag en jaarrekening
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van Plassenschap Loosdrecht e.o. over het jaar 2020.
Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht,
Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheer van toegankelijke
recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.
Om de belangen van recreatie in het gebied te behartigen is Plassenschap Loosdrecht en omstreken in 1957
opgericht als een samenwerkingsorgaan tussen de recreanten ontvangende gemeenten (Breukelen, Loenen,
Loosdrecht en Vreeland) en de recreanten zendende gemeenten (Amsterdam, Hilversum en Utrecht).
Het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht e.o. omvat alle wateren van de Loosdrechtse Plassen,
de legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende veenweidegebieden. Het
recreatiegebied en de verschillende terreinen bieden mogelijkheden voor ontspanning, rust, beweging
en plezier voor inwoners én bezoekers van de regio.
Plassenschap Loosdrecht e.o. zet zich in voor openluchtrecreatie en zorgt voor het behoud van
natuur, landschap en de cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit het
recreatiegebied. Daarnaast zorgt het Plassenschap voor het nautisch- en vaarwegbeheer van het
openbaar water binnen het werkgebied.
Het Plassenschap heeft de uitvoering van zijn werkzaamheden - Beheer & Onderhoud, Toezicht &
Handhaving, Exploitatie, Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning - belegd bij RMN.
RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., recreatieschap Stichtse Groenlanden,
Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Het jaar 2020 was een turbulent jaar voor het Plassenschap. Vanwege de corona-crisis en maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de gebieden vaker en door meer mensen bezocht.
De werkzaamheden en de werkdruk voor onze toezichthouders en beheer- en onderhoudsmedewerkers nam
hierdoor toe.
Daarnaast heeft het schap eind 2020 uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de
samenwerking momenteel georganiseerd is. Naar verwachting zal uitvoeringsorganisatie RMN geliquideerd
worden en wordt het Plassenschap omgevormd tot een ander samenwerkingsverband met een ‘lichtere’
structuur. Gemeente Wijdemeren heeft aangegeven ‘centrumgemeente’ voor “Plassenschap 2.0” te willen
worden.

1.2 Effect COVID-19 (corona) op de jaarstukken

De uitbraak van COVID-19 (corona) in februari 2020 heeft een enorme impact op de samenleving én ook op
het Plassenschap. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Ondanks de grote
maatschappelijke impact zijn de financiële gevolgen voor het Plassenschap in 2020 beperkt. We constateren
voornamelijk een toename aan opbrengsten omdat de binnenlandse dagrecreatie is toegenomen. Er zijn
bijvoorbeeld veel meer dagontheffingen snelvaren uitgegeven. De extra drukte heeft echter ook tot gevolg dat
extra inzet nodig was voor dagelijks beheer en in het bijzonder schoonmaak en vuilafvoer. Daarnaast is het
mogelijk maken van pinnen bij de Mijndense Sluis versneld ingevoerd, zodat ‘corona-proof’ betaald kon
worden en de contante geldstroom is teruggebracht.
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2 Programmaverantwoording
2.1 Wat wilden we bereiken?
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. behartigt de belangen van openluchtrecreatie en natuur- en landschap in
het Loosdrechtse plassengebied. Primaire taak is het beheren en onderhouden van recreatieve voorzieningen
in en rond de Loosdrechtse plassen, de Kievitsbuurten en het veenweidegebied. Veel recreatieve
voorzieningen zijn in eigendom van het Plassenschap. Hiertoe behoren recreatie-eilanden en -terreinen,
parkeer- en aanlegvoorzieningen, wandel-, fiets- en vaarverbindingen met kunstwerken (sluizen, bruggen).
Het Plassenschap is nautisch beheerder (het regelen van het scheepvaartverkeer) en heeft de Verordening
Plassenschap Loosdrecht en het Besluit Motorboten vastgesteld met regels die de kwaliteit van het
plassengebied bewaken.

2.2 Wat hebben we bereikt?

Het maatschappelijke effect is dat in het hele schapsgebied de voorzieningen in stand zijn gehouden en
waar mogelijk verbeterd. Concreet heeft het schap onveranderd het volgende in stand gehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De vier sluizen met een gebruik van ca. 30.000 schuttingen per jaar;
Ca. 5.000 recreatieplaatsen op de dagrecreatieterreinen;
Ruim 200 aanlegplaatsen bij de eilanden en legakkers;
Veilige fiets- en wandelpaden en -routes;
Veilige en goed bruikbare vaarwegen en-routes;
De legakkergebieden;
Het snelvaarbeleid door de uitgifte van max. 800 jaarontheffingen.
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6.

Klimaatverandering

Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatveranderingen voor de
onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:
•
•
•

langer groeiseizoen (waardoor extra maaibeurten nodig zijn, die extra kosten met zich
meebrengen);
wateroverlast (beschadiging van oevers, beschoeiingen en beplanting);
ontwikkeling van ziektes en exoten.

Elk seizoen is anders en onderhoudswerkzaamheden zijn lastig te vergelijken per jaarschijf. Extra water en
extra maaien zijn lastig te kwantificeren. In 2020 zijn er echter geen grote excessen geweest welke direct
verband houden met klimaatverandering.
7.

Aantrekkende markt

Aannemers zullen in de toekomst meer vragen voor het uit te voeren werk. In 2018 zijn er nieuwe
bestekken aanbesteed die duurder uit zijn gevallen dan de vorige bestek periode. De bestekken in 2020 zijn
doorlopend en bevatten geen hogere kosten voortkomend uit aantrekkende markt.
8.

Uitkomsten inspecties MJOP

In de jaarrekening 2020 is geen voorziening groot onderhoud opgenomen in de jaarrekening omdat
onvoldoende aansluiting bestaat tussen de administratieve en de technische staat van het onderhoud. In 2020
en 2021 worden inspecties uitgevoerd naar de technische staat van het onderhoud. De uitkomsten van deze
inspecties geven inzicht in het benodigde onderhoud. Het risico bestaat dat uit de inspecties blijkt dat de
kosten voor onderhoud hoger zullen zijn dan nu in de begroting opgenomen. Omdat via de inspecties dit
inzicht verkregen wordt is het op dit moment niet mogelijk het risico te kwantificeren.
9.

Onvoorziene risico’s

Naast bovengenoemde grote risico’s heeft onze gemeenschappelijke regeling te maken met kleinere
risico’s, zoals het illegaal dumpen van giftige afvalstoffen, niet verhaalbare vernielingen en wijzigingen
in wetgeving met mogelijk financiële gevolgen. Deze worden niet afzonderlijk benoemd en
gekwantificeerd, maar hiervoor wordt gedurende de meerjaren termijn een gelijkblijvend risicobedrag
aangehouden van € 50.000.
We gaan er vanuit dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Om hiervoor te corrigeren
wordt een percentage van 90% berekend over het totaal berekende risicobedrag.
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Vanuit de inspecties wordt de data in het beheersysteem Geovisia verrijkt. De inspecties worden bekostigd
vanuit de dotatie groot onderhoud.
In het Corona jaar 2020 zijn er in het Dagelijks Onderhoud uitdagingen geweest om de terreinen schoon te
houden en zijn er beperkte meerkosten gemaakt op gebied van afval.

3.4.1

Wegen

3.4.2

Watergangen en oevers

3.4.3

Groen: beplantingen

3.4.4

Schoonhouden en vuilafvoer

3.4.5

Materieel

In 2020 zijn er geen herstelwerkzaamheden aan wegen uitgevoerd.
Onderhoud aan watergangen en oevers heeft in 2020 stil gelegen. Er is intensief overleg met Provincie
Noord Holland en de Omgevingsdienst NHN over de voortgang van beschoeiingswerkzaamheden in
relatie tot stikstofproblematiek.

Op locaties de Meent en de Strook was er overlast van de eikenprocessierups. Deze zijn middels zoveel
mogelijk opgezogen.

Er is meer afval ingezameld door intensiever gebruik.

In 2020 zijn de noodzakelijke investeringen gedaan aan het schip de Plassenschap 6, zodat deze weer
voldoet aan de hieraan gestelde eisen.

3.5 Financiering
In het Treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de
treasury-organisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelatie en de bijbehorende
informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico’s.

3.5.1

Risicobeheer

3.5.2

Kasgeldlimiet

3.5.3

Renterisiconorm

Binnen de Wet FIDO zijn twee normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. Het doel van deze
normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote
schokken optreden in de hoogte van de rente die het Plassenschap moet betalen. De normen beperken
de budgettaire risico’s.

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van
het jaar met als doel de kortlopende leningen te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt € 209.900. In de
praktijk is in 2020 geen kasgeld opgenomen.

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal. Het doel van
deze norm was en is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de
rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in
aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen. De renterisiconorm bedraagt
over 2020 € 512.000. Op de vaste geldleningen is een bedrag afgelost van € 212.870. Renteherziening
op vaste schuld heeft niet plaatsgevonden.
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aan te bieden aan de recreant. Ruiling van percelen die tot verbetering van het algemeen nut zullen
leiden, worden overwogen.
Aankoop van grond is alleen aan de orde als verwerving ervan van belang is voor uitvoering van een
project. De bestemming die de gemeenten, tot nog toe, aan de gronden hebben toegekend, biedt geen
ruimte voor commerciële exploitatie.
Alleen de grond waarop het recreatiecentrum Mijnden is gevestigd, is voor een periode van minimaal 50
jaar in erfpacht uitgegeven aan een exploitant. Op het terrein de Strook zijn twee opstalrechten verleend
aan een horecaondernemer. Deze opstalrechtovereenkomsten worden één keer per 5 jaar verhoogd met
het prijsindexcijfer over de afgelopen periode. Met deze horecaondernemer is verder een
erfpachtovereenkomst met opstalrecht afgesloten inzake een woning op de strook.

18

JAARREKENING

4 Balans per 31 december 2020 (bedragen in €)
Hierna wordt via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting de
financiële verantwoording afgelegd over het in jaar 2020 gerealiseerde beleid.
Activa (bedragen in €)
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald
Subtotaal immateriële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

2.134
2.134

33.835
33.835

854.163

698.552

Subtotaal materiële vaste activa

2.700.850
3.555.013

2.818.381
3.516.933

Totaal vaste activa

3.557.147

3.550.768

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Subtotaal voorraden
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Rekening-courantverhoudingen
met niet-financiële instellingen
Overige vorderingen
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Liquide middelen
Kas- en banksaldi
Overlopende activa
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen
Subtotaal overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal activa

-

3.250
3.250

62.422
654.158

99.837
926.788

134
25.766
742.480

34
6.146
1.032.805

176.914

92.836

-

-

1.433
1.433

5.401
5.401

920.827

1.134.292

4.477.974

4.685.060
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Passiva (bedragen in €)
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat
Subtotaal eigen vermogen
Voorzieningen
Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden
gemaakt (egalisatievoorziening)
Subtotaal voorzieningen

31-12-2020

241.296
1.265.785
274.192
1.781.273

-

31-12-2019

234.400
804.122
409.572
1.448.094

-

Vaste schulden

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
Subtotaal vaste schulden
Totaal vaste passiva
Netto vlottende schulden
Overige schulden
Subtotaal netto vlottende schulden
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren;
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen
Subtotaal overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
Totaal passiva

2.359.214
-

2.572.084
-

36.760
2.395.974

33.509
2.605.593

4.177.247

4.053.686

271.596
271.596

577.534
577.534

28.787

26.907

-

26.932
53.839

344
29.131
300.727

631.373

4.477.974

4.685.059
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6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
6.1 Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

6.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende
verlofaanspraken.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

6.3 Vaste activa
6.3.1

Immateriële vaste activa

6.3.2

Materiële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en
waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden
in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij
ingebruikname van het gerelateerde materiële vaste actief.

6.3.2.1 Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs
omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van
de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk
deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden
toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.
6.3.2.2 Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
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Inhuur personeel derden
Inhuur personeel derden is hoger dan begroot, omdat de inhuur ten behoeve van de Mijndense Sluis is
verantwoord in de lasten van het schap terwijl deze waren begroot in de doorbelaste apparaatskosten.
Rente en afschrijvingen
De rente en afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat begrote investeringen (beschoeiingen niet
gerealiseerd zijn.
Bestuurs- en apparaatskosten
De afwijking in de bestuurs- en apparaatskosten ten opzichte van de begroting is het gevolg van extra
advieskosten voor de totstandkoming van de gewijzigde erfpachtovereenkomst met recreatiecentrum
Mijnden.
Belastingen en verzekeringen
In 2020 zijn er meer waterschapslasten geheven dan in voorgaande jaren op basis waarvan begroot is.
Onderhoud en vuilafvoer
De kosten voor onderhoud en vuilafvoer zijn hoger dan opgenomen in de gewijzigde begroting omdat er
inspecties zijn uitgevoerd in het kader van de herijking van het MJOP. Daarnaast zijn er extra kosten
gemaakt voor het proefproject legakkerherstel dat reeds was afgesloten. Tot slot zijn er enkele
ongeplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid te borgen.
Voorzieningen
In 2019 is geconstateerd dat er onvoldoende aansluiting is tussen de technische staat van het onderhoud
van kapitaalgoederen en de administratieve staat. Hierdoor sluit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
onvoldoende aan bij de werkelijkheid. Om het MJOP op orde te brengen zijn in 2020 en worden in 2021
inspecties uitgevoerd naar de staat van het onderhoud. Naar aanleiding daarvan zal opnieuw een
voorziening groot onderhoud ingesteld worden.
Derhalve wordt in 2020, net als in 2019, niet voldaan aan de vereisten uit de verslaggevingsvoorschriften
Besluit Begroting en Verantwoording, waardoor er dit jaar niet wordt gedoteerd aan de
onderhoudsvoorziening. In plaats daarvan worden, gedurende de overbruggingsperiode tot het nieuwe
MJOP, de kosten voor regulier en groot onderhoud onder één post verantwoord. Het verschil tussen de
realisatie en de begroting van deze totale post onderhoud is gedoteerd aan de reserve onderhoud.
Opbrengsten van eigendommen
Er heeft een verhoging van de erfpacht Mijnden plaatsgevonden. Daarnaast zijn er minder sluisgelden
ontvangen (- € 9.000) dan begroot. Vanwege de corona-maatregelen heeft de sluis tot 1 juni (i.p.v. 1 april) de
winterdienstregeling gehanteerd en er konden minder passanten per keer worden geschut. Daarnaast zijn er
meer baten doordat meer gebruik is gemaakt van Rimboe.
Nagekomen lasten
De nagekomen lasten zijn hoger dan begroot, hoofdzakelijk vanwege naheffingen van het Waterschap.
Rechten
De opbrengsten van rechten, met name de dagontheffing snelvaren, zijn hoger dan begroot vanwege een
toename aan (dag)recreanten.
Overige Baten
De overige baten zijn hoger dan begroot wegens niet begrote verkoopopbrengsten (“snippergroen” bij het
perceel Victorie).
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10 Gebeurtenissen na balansdatum
10.1 Effect COVID 19 op de jaarrekening

Ondanks de grote maatschappelijke impact zijn de financiële gevolgen voor het Plassenschap in 2020
beperkt. Het plassenschap heeft geen gebruik gemaakt van overheidssteun zoals NOW of TVL.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. te
Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de
gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. op 31 december 2020 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen
in het controleprotocol Accountantscontrole 2020 Plassenschap Loosdrecht e.o.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020
2. Het overzicht van baten en lasten over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen;
4. het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol
Accountantscontrole 2020 Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Controleprotocol Wet normering
topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de
jaarrekening als geheel bepaald op € 22.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado.
Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het orgaan tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven de € 10.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
• het voorwoord;
• jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen
• bijlage: staat van langlopende leningen;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die is vereist op grond van het BBV
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
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bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol Accountantscontrole 2020 Plassenschap
Loosdrecht e.o.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende i om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunenn bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de
jaarrekening.
Het algemeen bestuur is tevens verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Bado, het controleprotocol Accountantscontrole 2020 Recreatie Midden-Nederland, het
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van
materieel belang zijn
• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de organisatie;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke
regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
3
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•
•

gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling
de financiële risico’s niet kan opvangen;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 14 juli 2021

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

G.J. van Luyk AA
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Aan het dagelijks bestuur en het
algemeen bestuur van
Plassenschap Loosdrecht e.o.
ONDERWERP:
Verslag van bevindingen 2020
KENMERK:
Definitief
14 juli 2021

Geachte leden van het dagelijks- en algemeen bestuur,
In overeenstemming met de opdracht tot de controle van de jaarrekening 2020 van Plassenschap Loosdrecht e.o., zoals
overeengekomen in onze opdrachtbevestiging d.d. 28 januari 2019, bieden wij u hierbij het verslag van bevindingen zoals bedoeld in
artikel 2:393 BW aan.
Het verslag van bevindingen bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen.
Het verslag van bevindingen is uitsluitend opgesteld voor uw gebruik en mag daarom zonder onze toestemming niet aan derden ter
inzage worden verstrekt. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Wij hebben u gemachtigd om onze goedkeurende controleverklaring (ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid) op te nemen
onder de overige gegevens in uw jaarrekening 2020.
Indien en voor zover de jaarrekening niet door het algemeen bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld en leidt tot een aangepaste
jaarrekening, dient ook bij deze aangepaste jaarrekening door ons toestemming te worden verleend tot het opnemen van onze
controleverklaring.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te
lichten.
Hoogachtend,
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

G.J. van Luyk AA
Director
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BEGROTING
2022
DEFINITIEVE VERSIE
28 JUNI 2021

1 Voorwoord
Voor u ligt de Programmabegroting Plassenschap Loosdrecht e.o. 2022, opgesteld namens het
dagelijks bestuur door bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN).
Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten Wijdemeren, Stichtse
Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan het beheer van
toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio.
Plassenschap Loosdrecht e.o. zet zich in voor openluchtrecreatie en zorgt voor het behoud van
natuur, landschap en de cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit het
recreatiegebied. Daarnaast zorgt het Plassenschap voor het nautisch- en vaarwegbeheer van het
openbaar water binnen het werkgebied.
Het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht e.o. omvat alle wateren van de Loosdrechtse Plassen,
de legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende veenweidegebieden. Het
recreatiegebied en de verschillende terreinen bieden mogelijkheden voor ontspanning, rust, beweging
en plezier voor inwoners én bezoekers van de regio.
Het Plassenschap heeft de uitvoering van zijn werkzaamheden - Beheer & Onderhoud, Toezicht &
Handhaving, Exploitatie, Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning - belegd bij RMN.
RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., recreatieschap Stichtse
Groenlanden, Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Het zijn turbulente tijden voor het Plassenschap. Vanwege de corona-crisis en maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken, worden de plassen, eilanden en terreinen vaker en door
meer mensen bezocht. Hierdoor nemen de werkzaamheden en de werkdruk voor onze
toezichthouders en beheer- en onderhoudsmedewerkers toe. Daarnaast heeft het schap eind 2020
uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking momenteel georganiseerd
is. Naar verwachting wordt het Plassenschap omgevormd tot een ander samenwerkingsverband met
een ‘lichtere’ structuur en wordt uitvoeringsorganisatie RMN geliquideerd. Deze onzekerheden leggen
extra druk op de uitvoeringsorganisatie die al onvoldoende toegerust was op haar taak.
De begroting 2022 is opgesteld in een onzekere periode waar de toekomst van het Plassenschap en
haar uitvoeringsorganisatie ter discussie staat. Omdat het toekomstperspectief nog ongewis is en er
nog geen besluiten zijn genomen (ten tijde van het opstellen van de stukken), gaat de begroting uit
van een ongewijzigde situatie, ook al weten we dat de toekomst er anders uit komt te zien.

ONDERTEKENING
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 28 juni 2021

Mevr. C. Larson
Voorzitter

Mevr. S. Stolwijk
Secretaris
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2 Programmaplan
2.1 Inleiding
Het Plassenschap is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op basis van deze wet kunnen gemeenten, provincies en
waterschappen publiekrechtelijk samenwerken aan een belang dat verder strekt dan de gemeente- of
provinciegrens. Het belang van recreatie, natuur en landschap is regionaal van aard. De behartiging
daarvan — waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding
en verbetering van voorzieningen — is daarom in een intergemeentelijk of regionaal
samenwerkingsverband georganiseerd.
Plassenschap Loosdrecht e.o. is in 1957 opgericht voor “de behartiging van de belangen van de
openluchtrecreatie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke
en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied bepalen en het nautisch
beheer van het openbaar water binnen het werkgebied.” Deze taakomschrijving is en blijft
ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan
verandering onderhevig.
Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft als taak ‘beheer & onderhoud’, ‘toezicht & handhaving’,
‘ontwikkeling’ en ‘exploitatie’ van (vrij) toegankelijke en eigentijdse recreatievoorzieningen in het
buitengebied. Dit buitengebied omvat het Loosdrechtse Plassengebied en de terreinen in het
veenweidegebied in de gemeente Stichtse Vecht (Breukelen). Wandelen, fietsen, varen, vissen,
zwemmen en watersporten: het kan allemaal in de gebieden van Plassenschap Loosdrecht e.o..
Het Plassenschap zorgt voor de volgende eilanden en terreinen: de Aa, Bijltje, Bosdijk, de Geer,
Geitekaai, Fuut, Markus Pos, Meent, Oukoperdijk, Robinson Crusoe, de Strook, Weer en Zwaan.
Daarnaast beheert het schap een aantal fiets- en wandelpaden – de Boterwal, fietspad Scheendijk en
de Uitweg van Portengen – maar ook diverse vaarwegen en sluizen.
Transitie
Momenteel zijn het Plassenschap en RMN ‘in transitie’. Naar verwachting wordt het Plassenschap in
2021 omgevormd tot een ander samenwerkingsverband en wordt RMN geliquideerd. Streven is om
per 1 januari 2022 over te gaan in de nieuwe situatie/rechtsvorm.
Derhalve is voor 2022 een beleidsarme begroting opgesteld, waarbij de bedragen voor 2022 zullen
worden geïndexeerd conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2022.
Leeswijzer
De begroting 2022 is opgebouwd naar de aard van de activiteiten van het schap:
•
•
•
•
•

Programma 1. Beheer en Onderhoud
Programma 2. Toezicht & handhaving
Programma 3. Ontwikkeling
Programma 4. Exploitatie
Programma 5. Algemeen (incl. overhead)

1. Erfpacht en huur
De geraamde omzet uit erfpacht en verhuur bedraagt ca. € 334.000. Het risico dat de exploitant niet
aan zijn verplichtingen kan voldoen is aanwezig. Het risico wordt ingeschat op 5% van de omzet,
zijnde € 17.000.
2. Schutgelden Mijndense sluis
De omzet die is gerealiseerd met het schutten bij de Mijndense Sluis is in de afgelopen 3 jaar
gemiddeld nagenoeg conform de in de begroting geraamde bedragen. Bij normale
weersomstandigheden is de raming realistisch. Bij tegenvallende weersomstandigheden kan de
opbrengst zomaar € 10.000 lager uitvallen. Het gemiddelde risico bedraagt € 6.000.
3. Bestrijding overmatige waterplanten
Bestrijding van overmatige waterplanten behoort tot het OVP project Exotenbestrijding waarbinnen
een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding van ‘overmatige begroeiing door waterplanten’ is
opgesteld. Voor het uitvoeren van alle voorgestelde maatregelen is 50% cofinanciering nodig. Het
schap is bereid aan de uitvoering van de plannen mee te werken maar niet bereid extra geld
beschikbaar te stellen voor een calamiteitenfonds en een innovatiefonds. Bij de berekening van het
risico wordt alleen gerekend met kosten van bestrijding van overmatige waterplanten in vaarwateren
die in eigendom c.q. beheer bij het Plassenschap zijn. Het is niet bekend wat dit financieel voor het
Plassenschap betekent. Als risico voor het schap ramen we, op basis van de cijfers uit het hiervoor
genoemde plan van aanpak, een bedrag van €40.000.
4. Rente
Het rentepercentage voor nieuwe vaste geldleningen is voor 2022 geraamd op 2,5%. Dit
percentage is gebaseerd op een reële inschatting van de marktrente op het moment van afsluiten.
Een rente van 1,0% hoger dan deze verwachting resulteert in extra lasten van € 36.000 per jaar.
5. Klimaatverandering
Een belangrijke tendens is te zien in de merkbare gevolgen van klimaatveranderingen voor de
onderhoudsmaatregelen. Er moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:
•

langer groeiseizoen (waardoor extra maaibeurten nodig zijn, die extra kosten met zich
meebrengen);

•

wateroverlast (beschadiging van oevers, beschoeiingen en beplanting);

•

ontwikkeling van ziektes en exoten.

Elk seizoen is anders en onderhoudswerkzaamheden zijn lastig te vergelijken per jaarschijf. Extra
water en extra maaien zijn lastig te kwantificeren. Op basis van de ervaringscijfers in eerdere jaren
hebben we het risico ingeschat op €40.000.
6. Marktwerking
De meeste dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door RMN met
eigen personeel. Enkele werkzaamheden worden uitbesteed aan aannemers. We kunnen niet altijd
goed inschatten met welke prijsstijgingen we rekening moeten houden

Tarieventabel 2022
Behorend bij de regelgeving van Plassenschap Loosdrecht e.o.

Besluit Motorboten
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:
1. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 8 lid 1 van
het Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht indien:
a.
een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende een dag
b.
een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende een jaar
c.
een plaats op de wachtlijst voor een jaarontheffing

€ 43,00
€ 334,00
€ 15,00

2. een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele snelvaarontheffing
ingevolge art.8 lid 2 Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht.

€ 171,00

3. een aanvraag tot het verkrijgen van een jaarontheffing ingevolge artikel 5 van
het besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht (varen met ingeschakelde
motor), geldig gedurende een jaar.

€ 35,00

4. een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat ontheffing zoals genoemd
onder 1b.

€ 24,00

Overige regelgeving
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

-

5. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2 lid 1
Woonschepenverordening

€ 246,00

6. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge art. 10
Verordening Plassenschap Loosdrecht (verkoop, verhuur, diensten)

€ 78,00

7. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 14 lid 3 van
de Verordening Plassenschap Loosdrecht (nachtelijk verblijf op een
dagrecreatieterrein)

€ 70,00

8. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 16
Verordening Plassenschap Loosdrecht (kamperen)

€ 70,00

9. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 18 lid 6
Verordening Plassenschap Loosdrecht (ligplaatsontheffing)

€ 327,00

10. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 19 lid 2
Verordening Plassenschap Loosdrecht (voorwerpen in of boven water)

€ 215,00

11. een aanvraag tot het verkrijgen van recht op voorrang bij schutting in de
Mijndense sluis gedurende het gehele jaar

€ 265,00

Indien binnen een maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing, vergunning, vrijstelling of recht op voorrang deze aanvraag wordt
ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 75% van de geheven rechten verleend.
-

Indien op een later tijdstip dan onder 3 bedoeld, doch voor het tijdstip, waarop op de aanvraag
tot het verkrijgen van een ontheffing, vergunning of vrijstelling of recht op voorrang is beslist,
deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 25% van de geheven
rechten verleend.

-

Indien op een later tijdstip dan onder 4 bedoeld, een aanvraag tot verkrijging van een
ontheffing, vergunning of vrijstelling of recht op voorrang wordt ingetrokken, wordt geen
teruggaaf van de geheven rechten verleend.

Tarieven gebruik werkhaven Rimboe
-

Tarief gebruik werkhaven Rimboe per twee uren

€ 96,00

-

Tarief gebruik werkhaven Rimboe per dagdeel langer dan 2 uren

€ 170,00

-

Tarief gebruik werkhaven Rimboe gehele dag

€ 337,00

Tarieven passage Mijndense Sluis
-

kano's, rubberboten e.d.

€ 3,00

-

boten tot 8 meter

€ 5,00

-

boten van 8 tot 12 meter

€ 6,00

-

boten van 12 tot 15 meter

€ 7,00

-

boten langer dan 15 meter

€ 8,00

Uitgangspunten bij de tarieventabel 2022:
-

De tarieven worden voor 2022 verhoogd conform de uitgangspunten in de kadernota van 2022
(een stijging met 1,6% t.o.v. 2021)

-

Bij de berekening worden bedragen afgerond op € 1,00.

-

De tarieven voor de Mijndense sluis zijn in 2020 met € 1,00 verhoogd en blijven in 2022 gelijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.
gehouden op 28 juni 2021,

Mw. C. Larson
Voorzitter

Mw. S. Stolwijk
Secretaris

Nota van antwoord
Zienswijzen ontwerp jaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022

sprake van een voornemen tot liquidatie RMN én transitie van de
recreatieschappen. Gemeente Utrecht dringt erop aan om de PMpost om te zetten in een reservering ten laste van de algemene
reserve en eventueel een deel van de reserve voor de Oostelijke
Vechtplassen. Voor een inschatting van de transitiekosten verwijst de
gemeente naar het adviesrapport van Berenschot waar een
liquidatiekostenbudget tussen de €0,98 en €2,7 miljoen is
opgenomen.
3. Gemeente Stichtse Vecht dringt erop aan om de transitiekosten RMN
(PM-post) tot het uiterste te beperken. Hierbij wijst de gemeente op
de personeelscomponent en stelt dat een goed plaatsingsplan voor
het personeel van RMN een voorwaarde is om kosten in de hand te
houden.

4. Ten aanzien van de informatievoorziening over het transitieproces
geeft de raad van Stichtse Vecht aan graag goed bij het
transitieproces aangesloten blijven. De raad verwacht regelmatig
relevante en tijdige informatie over dit proces te ontvangen om te
bevorderen dat de raad te zijner tijd een weloverwogen besluit kan
nemen over de toekomstige organisatiestructuur.

MJOP niet bekend zijn en KokxDeVoogd nog geen reële inschatting
kan geven van de transitie/liquidatiekosten.

3. Streven is om de transitiekosten zo laag mogelijk te houden
waardoor de terugverdientijd van de transitie zo kort mogelijk zal zijn.
RMN is zich ervan bewust dat een goed plaatsingsplan voor het
personeel heel belangrijk is, ten eerste vanwege de zorg voor de
werknemers, maar ook vanwege de kosten. Het terugdringen van de
structurele kosten is één van de belangrijkste overwegingen die ten
grondslag ligt aan het voornemen om RMN te liquideren.
4. Om de raden (en Staten) voorafgaand aan formele besluitvorming
goed te informeren over en betrekken bij het transitietraject, is er een
“Raads- en Statenklankbordgroep” gevormd. Er worden regelmatig
(digitaal) bijeenkomsten georganiseerd waarin raads- en statenleden
worden geïnformeerd over de stand van zaken en worden gevraagd
om te reflecteren en van gedachten te wisselen. Binnenkort kan een
nieuwsbrief worden verwacht met de laatste stand van zaken.
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