
Van: Lammers, Bart <Bart.Lammers@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: maandag 8 juli 2019 20:30 
Aan: 'nicolroos@planet.nl' <nicolroos@planet.nl> 
CC: Boekhout, Dennis <dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; Schut, Bauke <Bauke.Schut@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Beantwoording technische vragen nav bijgestelde kadernota 2020 
 
Beste heer Roos,  
 
Via de griffie heb ik uw vragen ontvangen over de Kadernota. Hieronder vindt u de antwoorden op 
deze vragen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

1. Omdat de financiële tabellen niet zijn aangepast, is de vraag wat de invloed is van beide aanpassingen 
op de het MJ overzicht financiële bijstellingen van de kadernota 

Antwoord: deze financiële bijstellingen zijn verwerkt in de Kadernota (zie bijlage met als titel ‘Kadernota 
inclusief wijzigingen na commissie 20190702’ bij de vergaderstukken). De gewijzigde bedragen zijn echter per 
abuis niet geel gearceerd in alle tabellen. Deze bijstellingen leiden tot een nieuw meerjarensaldo zoals u kunt 
lezen op de laatste pagina van de Kadernota. 
 

2. Welke investeringen onderhoudszaken van het Plassenschap Loosdrecht betreft dit en zijn wij 
daarmee in het AB namens SV akkoord gegaan? 

Antwoord: ik verwijs u hierbij naar de concept-begroting 2020 van het Plassenschap Loosdrecht. Deze concept-
begroting is eind juni besproken in het DB en AB van het Plassenschap en eind vorige week doorgeleid naar alle 
raden en staten. 
 
Het recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht worden geconfronteerd met 
knelpunten en uitdagingen binnen de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). De 
geconstateerde knelpunten en uitdagingen hebben geleid tot een herijking van de vastgestelde ambities in de 
kadernota’s en de ontwerpbegrotingen 2020. Voor het Plassenschap Loosdrecht resulteert dit in een verhoging 
van de deelnemersbijdrage van 6% (€ 15.000,-). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Lammers  
Adviseur Organisatie 
 

 
 

 bart.lammers@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 44 54 M 06 58 07 62 62 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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