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Geacht bestuur,
In uw aanbiedingsbrief van 24 november 2020 verzoekt u onze raad een zienswijze te
geven op de Uitgangspunten begroting 2022.
In afwachting van het raadsbesluit op 26 januari 2021 informeren wij u, onder voorbehoud
van de vaststelling door de raad, over onze zienswijze ten aanzien van uw
Uitgangspunten begroting 2022.
In de Uitgangspunten begroting 2022 is sprake van een indexatieverhoging van 2% van
de deelnemersbijdrage. Deze indexatie is verklaarbaar en aannemelijke gezien de loonen prijsontwikkelingen en draagt bij aan een begroting die in balans is. Wij betrekken de
indexatie bij het opstellen van de gemeentelijke Kadernota 2022.
Op bladzijde 6 van de nota geeft u aan dat er een PM-post in de begroting 2022 wordt
opgenomen voor de transitie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland
(RMN). Tevens geeft u aan dat het op dit moment nog onduidelijk is wat de (financiële)
consequenties hiervan zijn en dat de bestaande begroting (en reservepositie) in ieder
geval geen ruimte biedt om de transitiekosten te kunnen dekken.
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Over de problemen bij onze schappen is het laatste decennium veel geschreven, maar er

concept zienswijze Stichtse

Wij dringen er bij u nogmaals op aan dat u zeer terughoudend bent om aan de
deelnemers een hogere bijdrage te vragen. Kostenbeheersing en vermindering van de
overhead dient daarom een centraal thema te vormen bij de komende transitie.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

is niet heel veel veranderd. Het is goed dat er nu knopen worden doorgehakt.
Wij wensen u veel succes met het transitieproces.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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