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Beste mevrouw Stolwijk,
In uw aanbiedingsbrief van 12 april 2018 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de
Ontwerp-Programmabegroting 2019.
In afwachting van het raadsbesluit op 10 juli 2018 informeren wij u middels deze, onder voorbehoud
van goedkeuring door de raad, onze gevoelens over de Ontwerp-Programmabegroting 2019.
Wij vinden het gekozen moment voor het toezenden van de kadernota 2019-2022 ongelukkig. In het
vervolg hopen wij in overleg een beter moment te kiezen dat beter rekening houdt met de
bestuurlijke processen van de gemeente en er ruimte wordt gecreëerd voor de raad om mee te
denken over de gestelde uitgangspunten.
Met begrip voor de dynamische fase die het schap ingaat in betrekking tot de gemaakte afspraken in
het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Vragen wij het Plassenschap secuur om te gaan met
de beschikbaar gestelde middelen. Nieuwe ontwikkelingen dienen te worden afgewogen in het licht
van de gemaakte afspraken en de betrokken risico’s. Voorstellen aan het bestuur zullen dan ook in
moeten gaan op de beschikbare capaciteit en formatie om zodoende tot een goede afweging te
komen. Daarbij zouden wij graag meetbare indicatoren zien om de voortgang van projecten in het
bestuur te monitoren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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Dennis Boekhout
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving
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