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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De wijzigingen vast te stellen van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007.  
 
 
Samenvatting 
 
In 2008 heeft de gemeente Utrecht laten weten dat zij met terugwerkende kracht (per 1 januari 2004) weer 
wil toetreden tot het Plassenschap Loosdrecht. De Plassenraad heeft vervolgens in 2009 een concept 
wijzigingsvoorstel m.b.t. de gemeenschappelijke regeling naar de deelnemers gezonden, maar de 
gemeenteraad van Loenen besloot nog niet in te stemmen met dit voorstel omdat zij vragen had over de 
dekking van het financiële tekort dat zou ontstaan door de verlaagde bijdrage van de gemeente Utrecht. 
De Plassenraad heeft hierop besloten om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling uit te stellen 
totdat er een oplossing was gevonden voor het financiële tekort. Dit tekort is inmiddels gedekt door het 
inzetten van bestemmingsreserves, het uitstellen van investeringen, bezuinigingen, het afstoten van taken 
en verhogen van inkomsten. In de Plassenraad van 16 november 2011 is daarom besloten om het 
voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling nogmaals voor te leggen aan deelnemers. Ten 
slotte geeft ook de samenvoeging van Loenen, Breukelen en Maarssen tot de gemeente Stichtse Vecht 
aanleiding tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.  
 
Bijlagen 
- Overzicht van de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.  
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Harmonisatie 
n.v.t.  
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
n.v.t.  
 
Argumenten 
- De toetreding van Utrecht tot het Plassenschap en de samenvoeging van Loenen, Breukelen en 

Maarssen tot de gemeente Stichtse Vecht geven reden om de gemeenschappelijke regeling te 
wijzigen.  

- De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de bestuursorganen die aan het schap 
bevoegdheden overdragen moeten deelnemen aan het schap en tevens moeten besluiten over 
toetreding tot of wijziging van de regeling. Dit wil dus zeggen dat zowel de gemeenteraad als het 
college van B&W een wijziging van de gemeenschappelijke regeling moet vaststellen. Daarom wordt 
de vaststelling aan beide organen voorgelegd. 

 
Kanttekeningen 
Dit voorstel is voor de zomer van de agenda van de raad afgehaald omdat er onduidelijkheid bestond rond 
een passage in de tekst van de Gemeenschappelijke regeling en hierover afstemming moest plaatsvinden 
met Recreatie Midden Nederland die de tekst opstelt. Deze afstemming heeft plaatsgevonden en heeft 
geen gevolgen voor de tekst van de Gemeenschappelijke regeling of de voorgestelde wijzigingen. De 
wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling kunnen daarom nu worden vastgesteld door de raad.  
Communicatie 
n.v.t.  
Financiën en risico’s 
Het vaststellen van de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling heeft geen financiele 
consequenties.  
 
Vervolg 
n.v.t.  
 
 
26 september 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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