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Beste mevrouw Brand,
In uw aanbiedingsbrief van 4 oktober 2022 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op
de voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023. In afwachting van
het raadsbesluit op 20 december 2022 informeren wij u, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de raad, over onze zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging en
de ontwerpbegroting.

2e Begrotingswijziging
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Wij vinden het daarom extra zorgelijk dat het Plassenschap nu al een aantal jaren achter
elkaar een beroep heeft moeten doen op de reserves om tekorten te dekken. Wij
verwachten dat de nieuwe organisatie de komende jaren effectiever en beter controleerbaar
zal zijn en in staat om kostenrisico’s te beheersen. Tegelijk verzoeken wij u om de komende
jaren het weerstandsvermogen op een aanvaardbaar niveau te brengen.

6. Concept zienswijze - versie 25-10-

Het was onze verwachting dat de met de transitie samenhangende kosten voor het
Plassenschap zouden resulteren in een negatief resultaat. Dat is de eenmalige prijs voor de
transitie naar een structureel meer transparante en beter controleerbare organisatie. U laat
dit negatieve resultaat ten laste komen van de algemene reserve die daardoor zeer sterk
afneemt. Dit maakt het Plassenschap kwetsbaar voor onvoorziene risico’s en bijzondere
omstandigheden. De huidige tijden met hoge inflatie, materiaalschaarste en een krappe
arbeidsmarkt noodzaken eigenlijk nu al tot een meer robuust weerstandsvermogen.

Ontwerpbegroting 2023
Wij onderschrijven de uitgangspunten om te komen tot minder kosten voor bedrijfsvoering
en een betere toebedeling, beheersbaarheid en controle van middelen aan de eigenlijke
taakuitvoering. Het jaar 2023 beschouwen wij als overgangsjaar waarin zaken verder
worden uitgewerkt, ingericht en op orde gebracht. Dat zal in nauwe afstemming tussen alle
betrokkenen moeten gebeuren. Na afronding van dat proces moet een stijging van de
deelnemersbijdrage in de daarop volgende jaren zoveel als mogelijk worden voorkomen
dan wel beperkt.
De nieuwe organisatie verschuift meer dan voorheen van beleidsmatig naar uitvoerend.
Daarmee ontstaat het risico dat gebiedsgemeenten en overig betrokkenen onvoldoende
zicht hebben op voor hen relevante plannen en ontwikkelingen in en rond het gebied van
het Plassenschap. Het evenwicht tussen beleid en uitvoering oogt kwetsbaar. Een blijvend
goede communicatie en afstemming tussen overheden, het Plassenschap en
gebiedspartners is daarom cruciaal. In het bijzonder tussen de beide gebiedsgemeenten.
Daarbij graag voldoende aandacht voor het binnen het Plassenschap vervallen programma
Vergunningen Toezicht en Handhaving waar beide gebiedsgemeenten nu ieder in
gezamenlijkheid voor verantwoordelijk worden en waar de overige deelnemers financieel
aan blijven bijdragen.
Bovenal moet de nieuwe organisatie en begroting uitdrukking geven aan het
solidariteitsbeginsel. Daarbij streven we met de overige deelnemers in gezamenlijkheid naar
een succesvolle samenwerking gericht op een duurzaam aanbod van aantrekkelijke
recreatiegebieden tegen beheersbare kosten.
Tot slot wensen wij u veel succes met de afronding van het transitieproces.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Dennis Boekhout
Directeur Domein Ruimte

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
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