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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 en de kadernota 2019-2022.

In afwachting van het raadsbesluit op 10 juli 2018 informeren wij u, onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de raad, over onze gevoelens aangaande de ontwerpbegroting 2019 en de 
kadernota 2019-2022.

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. 

Wij hebben begrip voor de dynamische periode die het recreatieschap is ondergaan en de opgave 
waarvoor het schap staat. Desalniettemin vragen wij u om zorgvuldig om te gaan met de gestelde 
verhoging van de deelnemersbijdrage. Zo stelt u voor om het ontwikkelplan te herijken, tijdelijk 
personeel in te huren en een tijdelijke programmamanager te werven. Wij vinden het belangrijk dat 
het schap structurele oplossingen vindt voor de benodigde externe capaciteit en duidelijk meetbare 
indicatoren verbindt aan de herijking van het ontwikkelplan. Vervolgens worden wij graag 
geïnformeerd wanneer de inzet op de tijdelijke inhuur vrijvalt en hoe de vrijgekomen middelen 
opnieuw bestemd worden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

Dennis Boekhout
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving
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