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Beste mevrouw Stolwijk,
In uw aanbiedingsbrief van 4 juli 2019 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de
Ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018.
In afwachting van het raadsbesluit op 1 oktober 2019 informeren wij u, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de raad, over onze gevoelens aangaande de hierboven genoemde stukken.
Wij hebben begrip voor de dynamische periode die het Plassenschap ondergaat en de opgave
waarvoor het schap staat. Desalniettemin uitten wij onze zorgen over de capaciteit van de
uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland om opvolging te geven aan de regionale opgave
binnen het domein recreatie. Voorzieningen dienen in lijn met de kerntaak eigentijds en modern te
zijn; en terreinen zullen moeten worden doorontwikkeld om te voldoen aan de regionale groei en
beter verbonden te worden in de regionale routestructuren.
Wij kijken dan ook uit naar de toekomstperspectieven die worden onderzocht door Recreatie MiddenNederland en stippen daarbij aan dat een wendbare en daadkrachtige organisatie vereist is om de
bovenstaande opgaven aan te pakken. Wij verwachten dan ook dat er op basis van dit onderzoek
een uitwerking volgt die de financiële consequenties in kaart brengt.
Mede is het benodigd om deelnemers duidelijkheid te verschaffen. Wij vragen u dan ook om het
ontwikkelplan te herijken, een koppeling te maken met benodigde meerjarige investeringen en het
plan voor meer jaarlijks onderhoud. Daarbij is het voor het bestuur van het Plassenschap van belang
om meer grip te krijgen op het bestuur- en de uitvoering door Recreatie Midden-Nederland. Meetbare
indicatoren en inzichtelijke dashboards in hierboven genoemde plannen zouden dit doel ons inziens
ondersteunen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

gemeentesecretaris
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