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Geachte bestuur, 
 
In uw aanbiedingsbrief van 9 april 2021 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de 
ontwerpjaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022.  
 
In afwachting van het raadsbesluit op 8 juni 2021 informeren wij u, onder voorbehoud van de 
vaststelling door de raad, over onze zienswijze.  
 

• Jaarrekening 2020 
Het jaar 2020 was in veel opzichten een bewogen jaar. In eerste instantie een verlate start van het 
vaarseizoen 2020 door de verlenging van de winterbediening. Daarna kreeg de recreatie op de 
Plassen een grote impuls door de goede zomer in combinatie met corona-crisis, waardoor extra 
werkzaamheden ten aanzien van het beheer noodzakelijk waren. Het belang van goede 
recreatiemogelijkheden dicht bij huis is op deze manier overtuigend aangetoond. Het jaar wordt 
afgesloten met een positief resultaat van bijna € 300.000. Een gedeelte van dit positieve resultaat 
werd veroorzaakt door het doorschuiven van vervanging van beschoeiingen in verband met de 
stikstof-problematiek. Wij gaan ervan uit dat u met de bestemming van het resultaat hiermee 
rekening houdt en dat u zodra mogelijk het onderhoud ter hand neemt om achterstanden op dit 
gebied zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Onze zienswijze is gebaseerd op de door uw toegezonden voorlopige ontwerpjaarrekening. Wij 
ontvangen graag van u zo spoedig mogelijk de definitieve door de accountant gecontroleerde 
stukken. 
 

• Ontwerpbegroting 2022  
Al eerder werd geconstateerd dat 2020 een bewogen jaar was. Dit geldt zeker voor het 
Plassenschap als organisatie. Al meer dan 60 jaar zorgt het Plassenschap voor het in goede banen 
leiden van de waterrecreatie en het beheer van de recreatievoorzieningen. Eind 2020 heeft het 
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schap uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking momenteel 
georganiseerd is. Omdat het toekomstperspectief nog onzeker is en er nog geen besluiten zijn 
genomen (ten tijde van het opstellen van de stukken), gaat de begroting uit van een ongewijzigde 
situatie, hoewel de voorgenomen opheffingsdatum 1 januari 2022 is.  
 
Op bladzijde 14 van de ontwerpbegroting geeft u aan dat er een PM-post is opgenomen voor de 
transitie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Tevens geeft u aan dat 
het toekomstperspectief nog onvoldoende helder is om te kunnen uitdrukken in cijfers. De juridische-, 
personele- en financiële consequenties zijn op het moment van de totstandkoming van deze 
begroting nog niet bekend. 
 
Wij dringen erbij u op aan om deze transitiekosten tot het uiterste te beperken. De 
personeelscomponent van deze kosten is zeer belangrijk. Een goed plaatsingsplan voor het 
personeel van RMN is een voorwaarde om kosten in de hand te houden.  
 

• Informatievoorziening Transitieproces 
Als raad willen wij graag goed bij het transitieproces aangesloten blijven. Wij verwachten dan van u 
ook regelmatig relevante en tijdige informatie over dit proces. Dit om te bevorderen dat wij als raad te 
zijner tijd een weloverwogen besluit kunnen nemen over de toekomstige organisatiestructuur. 
 
Tot slot wensen wij u veel succes met het transitieproces en willen ook onze waardering uitspreken 
voor de inzet van het personeel van de uitvoeringsorganisatie in deze turbulente tijden.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
 

 
 
 
 
 


