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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Kennis te nemen van de Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp-Kadernota 2023
Plassenschap Loosdrecht.

Samenvatting
Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht kan uw raad
een zienswijze indienen ten aanzien van de Ontwerp-Kadernota begroting 2023 van het
Plassenschap. Op dit moment is het minder zinvol een zienswijze in te dienen omdat er nog
een onderzoek van de provincie Utrecht, gemeente Wijdemeren en Staatsbosbeheer loopt
naar de structurele kosten van de taakuitvoering. Naar verwachting wordt in augustus 2022
de Ontwerp-begroting, waarin deze kosten zijn verwerkt, voor zienswijze aan de
deelnemers toegezonden. Uiteraard is het op dat moment zinvol om een zienswijze in te
dienen.

Bijlagen
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1. Aanbiedbrief
2. Bestuursvoorstel ontwerp-Kadernota 2023
3. Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Plassenschap Loosdrecht e.o. is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten
Wijdemeren, Stichtse Vecht, Utrecht en de Provincies Utrecht en Noord-Holland samen aan
beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers
van de regio. Het ambtelijk apparaat is vooralsnog in dienst bij de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN).

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Artikel 24 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht en
omstreken omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en
jaarrekening van het Plassenschap

Argumenten
De voorliggende Kadernota is beleidsarm. Er wordt geen verhoging van de
deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie. Gezien de huidige stand van zaken
van de transitie van de recreatieschappen is het niet mogelijk om op dit moment de
structurele kosten voor de taakuitvoering in de begroting 2023 op te nemen.
Op dit moment vindt er een onderzoek plaats door Staatsbosbeheer, gemeente Wijdemeren
en de provincie Utrecht over de toekomstige samenwerking of dienstverlening voor de
uitvoering van een aantal taken die nu door Recreatie Midden Nederland (RMN) voor het
recreatieschap Stichtse Groenlanden/Plassenschap Loosdrecht worden uitgevoerd. Voor
het verwerken van deze structurele kosten in de begroting 2023 is daarom uitstel gevraagd
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het indienen
van de begroting 2023. Dit uitstel is inmiddels toegekend. Hiermee wordt beoogd de
mogelijkheid te creëren deze begroting in augustus 2022, als de kosten van de toekomstige
samenwerking inzichtelijk zijn, bij de deelnemers voor zienswijze in procedure te brengen.

Kanttekeningen
Het onderzoek naar de uitvoering van taken die thans door RMN worden gedaan, maakt
deel uit van het proces om te komen tot een transitie van de recreatieschappen. In een
eerder stadium heeft de raad hier al een besluit over genomen (Link naar raadsstukken).

Communicatie
Wij communiceren uw besluit aan het Plassenschap.

Financiën, risico’s en indicatoren
Er is een risico aanwezig dat de liquidatiekosten van RMN hoger uitvallen en ook in 2023
leiden tot een financiële vraag aan de deelnemers.
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

Pagina 3 van 3

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

