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Beste mevrouw Brand,
In uw aanbiedingsbrief van 21 februari 2022 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven
op de voorgenomen 1e begrotingswijziging 2022. In afwachting van het raadsbesluit op 28
juni 2022 informeren wij u, onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad, over onze
zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging.
Wij vinden het een goede zaak dat u weer beschikt over een actueel
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en dat u tevens de gevolgen hiervan heeft verwerkt in de
begroting. Ook op verzoek van vele deelnemers heeft u de transitiekosten in de begroting
verwerkt. Op deze manier wordt de begroting en de realisatie weer in lijn gebracht.
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Tot slot wensen wij u veel succes bij het verdere transitieproces. Er zijn nog tal van
uitdagingen en er is sprake van een krap tijdschema.

Zienswijze 1e begrotingswijziging

Wij vinden het echter zorgelijk dat het recreatieschap nu al een aantal jaren achter elkaar
een beroep moet doen op de reserves om tekorten te dekken. Wij verzoeken u dan ook in
het najaar van 2022 een tweede begrotingswijziging op te stellen en deze voor zienswijze
voor te leggen aan de deelnemers. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van de
financiën nauwlettend volgen. Verder vragen wij, met het oog op de komende transitie,
aandacht voor het in beeld brengen van de toekomstige investeringen
(meerjareninvesteringsplan).

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
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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