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Geacht bestuur,
In uw aanbiedingsbrief van 9 april 2021 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de
ontwerpjaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022.
In afwachting van het raadsbesluit op 8 juni 2021 informeren wij u, onder voorbehoud van de
vaststelling door de raad, over onze zienswijze.
• Jaarrekening 2020
Het jaar 2020 was in veel opzichten een bewogen jaar. Vanwege de corona-crises in combinatie met
een goede zomer kreeg de recreatie een grote impuls. Hierdoor waren extra werkzaamheden ten
aanzien van het beheer noodzakelijk. Het belang van goede recreatiemogelijkheden dicht bij huis is
op deze manier overtuigend aangetoond.
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Onze zienswijze is gebaseerd op de door uw toegezonden voorlopige ontwerpjaarrekening. Wij
ontvangen graag van u zo spoedig mogelijk de definitieve door de accountant gecontroleerde
stukken.

5. (aangepaste) Zienswijzebrief

U heeft goed op de crisis ingespeeld bijvoorbeeld door het opzetten van een onlinereserveringssysteem voor het Strandbad Maarsseveense Plassen, waardoor er toch nog inkomsten
konden worden gegenereerd. Helaas moesten alle evenementen worden afgelast, waardoor er veel
inkomsten werden misgelopen. U vraagt aan de deelnemers deze kosten en gederfde inkomsten
voor hun rekening te nemen, omdat zij in tegenstelling tot het recreatieschap wel een beroep
hiervoor kunnen doen op het Rijk. We gaan er van uit dat dit conform de vaststaande verdeelsleutel
gebeurt. Besluitvorming hierover is een college-bevoegdheid. Ons college zal daarom hier een
separaat besluit over nemen.
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• Ontwerpbegroting 2022
Al eerder werd geconstateerd dat 2020 een bewogen jaar was. Dit geldt zeker voor het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden als organisatie. Al meer dan 20 jaar zorgt het voor de
ontwikkeling en beheer van de recreatievoorzieningen. Eind 2020 heeft het schap uitgesproken geen
toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking momenteel georganiseerd is.
Op bladzijde 17 van de ontwerpbegroting geeft u aan dat er een PM-post is opgenomen voor de
transitie van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Tevens geeft u aan dat
het toekomstperspectief nog onvoldoende helder is om te kunnen uitdrukken in cijfers. De juridische-,
personele- en financiële consequenties zijn op het moment van de totstandkoming van deze
begroting nog niet bekend.
Wij dringen erbij u op aan om deze transitiekosten tot het uiterste te beperken. De
personeelscomponent van deze kosten is zeer belangrijk. Een goed plaatsingsplan voor het
personeel van RMN is een voorwaarde om kosten in de hand te houden.
• Informatievoorziening Transitieproces
Als raad willen wij graag goed bij het transitieproces aangesloten blijven. Wij verwachten dan van u
ook regelmatig relevante en tijdige informatie over dit proces. Dit om te bevorderen dat wij als raad te
zijner tijd een weloverwogen besluit kunnen nemen over de toekomstige organisatiestructuur.
Tot slot wensen wij u veel succes met het transitieproces en willen ook onze waardering uitspreken
voor de inzet van het personeel van de uitvoeringsorganisatie in deze turbulente tijden.
Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
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