Raadsbesluit
Onderwerp
Raadsvoorstel transitie Stichtse Groenlanden
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering
1 februari 2022
Commissie
18 januari 2022

Agendanummer

Registratie nummer
Z/21/249715-VB/21/97873

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

Wet gemeenschappelijke regelingen;
Verzoek en voorstel toekomstige samenwerking recreatieschap Stichtse Groenlanden
het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2021;
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 18 januari 2021;

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm zoals verwoord in paragraaf
4 van het document “Voorstel aan deelnemers inzake toekomstige samenwerking in SGL
(recreatieschap Stichtse Groenlanden)” opgenomen als bijlage 2.
2. In dat kader:
a. Op grond van artikel 36 van de thans geldende tekst van de Gemeenschappelijke Regeling
recreatieschap Stichtse Groenlanden.
I. In te stemmen met de gewijzigde doorlopende tekst van de regeling zoals opgenomen in bijlage 3.
II. Het college van b&w en de burgemeester toestemming geven in te stemmen met de gewijzigde
doorlopende tekst van de regeling zoals opgenomen in bijlage 3.
b. Kennis te nemen van de intentieovereenkomst (onderzoek) met Staatsbosbeheer (SBB),
opgenomen als bijlage 3 en de uitkomsten van dat onderzoek af te wachten.
c. Kennis te nemen van de voorgestelde organisatorische oplossing voor het Routebureau per 1
januari 2023 en de besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Routebureau op dit punt af te wachten,
zoals beschreven in paragraaf 2.4 van het document “Voorstel aan deelnemers inzake toekomstige
samenwerking in SGL”, opgenomen als bijlage 2.
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3. Het besluit van het Algemeen Bestuur SGL om in te stemmen met opheffing van Recreatie
Midden-Nederland (RMN) per 31 december 2022 te onderschrijven.
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d. Het bestuur van SGL de ruimte te geven om met voortvarendheid aan de slag te gaan met het
voorbereiden van de implementatie van de nieuwe samenwerkingsvorm, gericht op realisatie per 1
januari 2023, waarbij uw raad tussentijds op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.
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4. In dat kader kennis te nemen van het concept liquidatieplan RMN, bijgevoegd als bijlage 6, en de
daarin opgenomen raming van de financiële consequenties voor het schap en de deelnemers, welke
verwerkt zullen worden in de jaarrekeningen 2022/2023 van het schap, en het voorstel over de
dekking van het aandeel van het schap in deze kosten af te wachten.
1 februari 2022
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Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

