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Beste mevrouw Stolwijk,
In uw aanbiedingsbrief van 10 december 2019 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de
Kadernota 2021..
In afwachting van het raadsbesluit op 3 maart 2020 informeren wij u, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de raad, over onze zienswijze ten aanzien van uw Kadernota 2021.
Wij hebben begrip voor de uitdagingen voor welke het recreatieschap is gesteld. Het schap heeft te
maken met een economische klimaat met stijgende kosten voor beheer en onderhoud. U geeft aan
dat verwacht wordt dat bij (her)aanbesteding in 2021 een aantal onderhoudsbestekken duurder
uitvallen. Wij verzoeken u door zo optimaal mogelijk in te kopen ervoor te zorgen dat de stijging van
de kosten wordt voorkomen, zo niet tot uiterste wordt beperkt. Wellicht dat al op korte termijn een
marktverkenning kan worden gedaan.
De prijsindexatie van 3,3% is hoger dan de index die de gemeente hanteert. Gezien de ontwikkeling
van lonen en prijzen kunnen wij ons voorstellen dat u tot deze index bent gekomen. Deze verhoging
van de deelnemersbijdrage zullen wij opnemen in de gemeentelijke kadernota. Wij moeten hier
vooralsnog een voorbehoud voor maken, de gemeenteraad moet nog instemmen met dit document.
Op bladzijde 5 van de nota geeft u aan dat er een PM-post in de begroting 2021 wordt opgenomen
voor de transitie van het Recreatieschap Midden Nederland (RMN). Wij maken ons zorgen over de
situatie bij RMN. Binnen een uitvoeringsorganisatie moet een goed evenwicht bestaan tussen
uitvoerende en beleidsmatige functies. Het wijst er op dat dit bij RMN niet het geval is.
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De gemeente constateert, zoals te lezen is, in de nota van antwoord dat er onder de deelnemers
behoefte is aan beter inzicht in sturing en verantwoording. Deze vraag dient te worden bezien in het
licht van de toekomstdiscussie, de verbetering van het opdrachtgeverschap en is gekaderd in
regionaal verband. Wij roepen de recreatieschappen en de deelnemers op dit vraagstuk in de
lopende processen aandacht te geven. Het is echter de zienswijze van de gemeente dat de
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Wij dringen er bij u op aan dat u zeer terughoudend bent om aan de deelnemers een hogere bijdrage
te vragen. De gemeente heeft immers te maken bezuinigingen waardoor de afgelopen maanden
moeilijke keuzes moesten worden gemaakt.
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uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland in staat is, dan wel in staat zou moeten zijn, om
voorstellen te doen over aan welke knoppen er door het bestuur gedraaid kan worden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

Plassenschap Loosdrecht/WG2

Pagina 2 van 2

Concept zienswijze 2021

Kees Hageman
Adviseur Economie & Duurzaamheid

