
Van: Helga Hijdra <H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl>  
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 11:51 
Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht 
 
Geachte griffie(r)s,  
 
 
Bijgevoegd ontvangt u de 1e Begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht 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 Begrotingswijziging, voordat deze ter vaststelling wordt 
geagendeerd voor de vergadering van de Plassenraad. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) 
zienswijze vóór 15 mei 2022, zodat de Plassenraad uw zienswijze 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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Bestuursvoorstel 
 

Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Aan De Plassenraad van Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Van Financiën  

Datum 11 februari 2022 

Bijlagen 1e Begrotingswijziging 2022 RMN 

 

Overwegingen en besluit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Plassenraad van Plassenschap Loosdrecht e.o. gehouden 
op 16 februari 2022,  

 
 
 
 
 
 
 
Mw. C. Larson   Mw. J. Brand 
Voorzitter      Secretaris  
  

Overwegingen  
- Overwegende dat er op een aantal posten wordt afgeweken t.o.v. de vastgestelde begroting 

2022; 
- Gelet op de 1e  Begrotingswijziging 2022 Recreatie Midden-Nederland met enkele budget- 

verschuivingen en de begroting van de liquidatiekosten die van invloed zijn op de 
begrotingsposten 3a en 3b binnen de begroting van het recreatieschap; 

- Overwegende dat het MJOP is vastgesteld en de financiële effecten verwerkt dienen te 
worden in de 1e begrotingswijziging 2022;  

- Overwegende dat het verwachte verlies van LSD € 524.000 bedraagt maar in afwachting van 
de jaarafsluiting 2021 op dit moment nog geen inzicht bestaat in de vrije ruimte in het eigen 
vermogen van het Plassenschap. 

- Gezien het besluit van het dagelijks bestuur van 11 februari 2022 om de voorgestelde 
begrotingswijzigingen vast te stellen als nieuw kader voor 2022. 

- Gezien het besluit van het dagelijks bestuur van 11 februari 2022 om de 1e 
Begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o. voor zienswijze aan te bieden aan 
de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende 
provincie.   

 
Besluit de Plassenraad van Plassenschap Loosdrecht e.o.: 

1. De 1e Begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht voor kennisgeving aan te nemen 
en deze met de te ontvangen zienswijzen ter vaststelling te agenderen voor de Plassenraad 
van 8 juli 2022.  
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Toelichting 
 

1. Inleiding 
 
Op 28 juni 2021 heeft de Plassenraad de begroting 2022 vastgesteld. In de periode tussen vaststelling 
van de begroting 2022 en nu blijkt dat op diverse punten wordt afgeweken van deze initiële begroting. 
In voorliggend voorstel wordt toegelicht op welke punten wordt afgeweken en wordt een 
begrotingswijziging voorgesteld om begroting en realisatie weer met elkaar in lijn te brengen.  

 

2. Doel 
 
Deze begrotingswijziging heeft tot doel toestemming te verkrijgen om conform de aangepaste 
begroting lasten en baten te realiseren. In het kader van de accountantscontrole is het van belang dat 
de realisatie en de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen in overeenstemming zijn, 
teneinde rechtmatig te handelen.  
 

3. Afwegingen  
 
De eerste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de actuele cijfers van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. De voornaamste redenen om tot een begrotingswijziging te komen zijn: 

 
Doorbelasting transitiekosten vanuit Recreatie Midden-Nederland 
In de 1e begrotingswijziging 2022 van RMN zijn de transitiekosten ingerekend. Het deel hiervan dat 
niet opgevangen kan worden binnen de begroting van RMN komt ten laste van de deelnemers (in 
totaal incl. BTW € 1.273.404). Het aandeel van LSD (31%) in deze kosten is in de voorliggende 
begrotingswijziging verwerkt.  

 
MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) 
In 2021 hebt u ingestemd met het MJOP. Omdat de besluitvorming over het MJOP is geweest na de 
vaststelling van de begroting 2022 wordt het financieel effect van deze besluitvorming in deze 
begrotingswijziging verwerkt. Deze verwerking is overeenkomstig de eerder door u vastgestelde 
begrotingswijziging 2021 op dit onderwerp.  
 
Overige aanpassingen  
Naast voorgenoemde aanpassingen is de begroting 2022 met de huidige inzichten en markt- en 
prijsontwikkelingen geactualiseerd. Daarnaast is beoordeeld waar de doorbelasting van de 
transitiekosten binnen de begroting opgevangen kan worden. Dit leidt in zijn totaliteit tot aanpassingen 
in de begrote kosten voor inhuur, rente en afschrijving, belastingen en verzekeringen, energie- en 
waterkosten, opbrengsten van eigendommen, rechten en overige baten.  
 

4. Financiën 
 
Op de volgende pagina is een samenvattend overzicht opgenomen van de voorgestelde 
begrotingswijzigingen. De indeling van dit overzicht is gebaseerd op de begrotingsposten zoals u die 
bij de begroting 2022 hebt vastgesteld. Onder de tabel is per gewijzigde begrotingspost een toelichting 
opgenomen op de voorgestelde wijziging.  
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3.a) Doorbelaste personeelskosten 3.b) Doorbelaste apparaatskosten 
In de 1e begrotingswijziging 2022 van RMN zijn de begrote liquidatiekosten uit het concept 
liquidatieplan opgenomen. Het totaalbedrag van deze liquidatiekosten bedraag €1.250.000 (excl. 
BTW). Daarvan kan een deel opgevangen worden binnen de begroting van RMN. Het restant komt 
ten laste van de schappen: 
 
Totale liquidatiekosten volgens het concept liquidatieplan:     € 1.250.000  
Waarvan opgevangen kan worden binnen RMN:     €    197.600-/- 
Resteert door te belasten aan de schappen:       € 1.052.400 
 
Omdat de begroting van RMN excl. BTW is en de begroting van de schappen incl. BTW dient over dit 
bedrag BTW berekend te worden. Daarmee wordt het totaalbedrag wat doorbelast wordt aan de 
schappen incl. BTW € 1.273.404. Dit bedrag wordt volgens de verdeelsleutel uit de begroting 
doorbelast naar de deelnemers: 
 
Door te belasten bedragen:            € 1.273.404 
Doorbelasting naar SGL-A (45,5%)      € 579.399 
Doorbelasting naar SGL-B (23,5%)      € 299.250     
Doorbelasting laar LSD (31%)       € 394.755 +  
Totale doorbelasting              € 1.273.404-/- 
Verschil                  €                - 
 

5) Inhuur personeel derden 
In de afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor inhuur personeel te laag is. Om die reden is het 
begrote bedrag opgehoogd naar het bedrag wat werkelijk gerealiseerd is in 2020 en 2021.  
 

7) Rente en afschrijvingen 
In verband met de stikstofproblematiek (vertraging in vergunningen) zijn diverse investeringen nog niet 
gereed. Daarnaast zijn niet noodzakelijke investeringen uitgesteld. Voorgesteld wordt de rente- en 
afschrijvingslasten naar beneden bij te stellen tot € 320.000, een verlaging van € 36.700.  
 

13) Belastingen en verzekeringen 
Onder de belastingen en verzekeringen worden de volgende posten begroot: 

• Motorrijtuigenbelasting 

• Vaartuigenverzekering 

• Rollendmaterieelverzekering 

• Opstalverzekering 

• Ongevallenverzekering 

• Overige kleinere verzekeringen (rechtsbijstand, schadeverzekering werknemers, enz.) 

• Diverse belastingen (OZB, rioolrechten, waterschapslasten en milieu- en zuiveringsheffing) 
De stijging van de premies in de afgelopen jaren zorgt ervoor dat de kosten niet meer gedekt kunnen 
worden uit het beschikbare budget in de begroting 2022. Op basis van de realisatie van 2020 en 2021 
stellen wij voor het begrote bedrag op te hogen tot €35.000 (stijging van €7.900). 
 

15) Energie- en waterkosten  
De afgelopen periode zijn de prijzen van energie in Nederland enorm gestegen. Om deze stijging op 
te vangen stellen wij voor het budget in de begroting hiervoor met € 5.000 op te hogen tot € 33.100.  
 

17) Onderhoud en vuilafvoer 
In 2021 heeft u het nieuw opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld voor de periode 
2021-2026. Daarbij is tevens besloten de tot 2021 opgebouwde reserve onderhoud om te zetten in 
een voorziening groot onderhoud. Tegelijkertijd wordt een reserve inspecties gevormd voor het 
jaarlijks uitvoeren van inspecties. Omdat de begroting 2022 reeds was vastgesteld voordat u heeft 
besloten over het MJOP is de financieel administratieve versterking van de besluitvorming met 
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betrekking tot het MJOP nog niet in de begroting 2022 verwerkt. In deze begrotingswijziging stellen wij 
u daarom de volgende wijzigingen in de begroting voor: 
 

• Verlagen onderhoudskosten doordat kosten uit de  
voorziening onderhoud worden gedekt:        - € 122.300 

• Opnemen kosten inspecties conform MJOP:        €   31.400+ 

• Totaal                     - €   90.900 
 

Per saldo leidt dit tot een verlaging van het budget voor onderhoudskosten van €90.900.  
 

19) Voorzieningen 
Voornoemde besluitvorming met betrekking tot het MJOP leidt ertoe dat met ingang van 2021 tevens 
weer jaarlijks gedoteerd wordt aan de voorziening groot onderhoud. Deze dotatie bedraagt conform 
het door u vastgestelde MJOP €288.400.  
 
2) Opbrengst van eigendommen 
In de begroting was vanuit het verleden nog een post € 19.200 opgenomen voor verkoop van 
machines. Deze post is echter niet meer opportuun (er is geen materieel meer wat op dit moment voor 
verkoop in aanmerking komt) en derhalve stellen wij voor de begrote opbrengsten op dit punt te 
verlagen.  
 

4) Rechten 
In de begroting 2022 zijn de rechten conservatief geraamd. Op basis van de realisatie 2020 en 2021 
alsmede de verhoging van de tarieven voor snelvaarontheffingen stellen wij voor de begroting positief 
bij te stellen naar € 316.000, een voordeel van € 31.400.  
 

8) Overige baten  
Op basis van de realisatie 2020 en 2021 blijkt dat de overige baten de afgelopen jaren te hoog zijn 
begroot. Dit leidt ertoe dat we ook voorstellen voor 2022 de begroting bij te stellen tot €60.600, een 
nadeel van € 23.400.  
 

12) Dekkingsmiddelen – transparantie BTW  
De begroting van het plassenschap is inclusief BTW. De BTW wordt doorbelast aan de deelnemers, 
welke deze via het BTW-compensatiefonds kunnen declareren bij de belastingdienst. De meeste 
posten in deze begrotingswijziging zijn belast met BTW, waardoor de voorgestelde 
begrotingswijzigingen tevens leiden tot een aanpassing van de transparantie BTW. Wij hebben 
berekend dat de transparantie BTW naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen € 75.000 hoger 
is dan in de oorspronkelijke begroting 2022 opgenomen.  
 

Mutatie reserves 
De besluitvorming ten aanzien van het MJOP heeft tevens invloed op de reservemutaties. Zo zijn de 
begrote storting en onttrekking aan de reserve onderhoud niet meer nodig omdat met ingang van 
2021 de reserve is omgezet in een voorziening groot onderhoud. 
 
Daarnaast is bij het vaststellen van het MJOP besloten tot het instellen voor een reserve inspecties. 
De begrote storting en onttrekking aan deze reserve is tevens in deze begrotingswijziging 
opgenomen.  
 
Samengevat leiden bovenstaande mutaties tot de volgende voorgestelde wijziging van de begroting 
2022: 
 
Toevoegingen 
Begrote toevoegingen reserves conform begroting 2022:      € 134.200 
AF: begrote toevoeging reserve onderhoud       - € 115.000 
BIJ: storting reserve inspecties             €   17.300+ 
Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:       €   36.500 
     








