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Beste mevrouw Brand,
In uw aanbiedingsbrief van 5 oktober 2021 verzoekt u onze raad een zienswijze te geven op de
1e begrotingswijziging 2021 van het Plassenschap. In afwachting van het raadsbesluit op 21
december 2021 informeren wij u, onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad, over onze
zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging.
Wij vinden het een goede zaak dat u weer beschikt over een actueel meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) en dat u tevens maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het MJOP ook actueel
blijft. De keerzijde is wel dat de reserveringen voor het onderhoud sterk omhoog moeten.
Het jaar 2021 was het tweede achtereenvolgende jaar met COVID-19 maatregelen, daarnaast loopt
er ook nog het transitieproces. Wij hebben dan ook begrip voor de uitdagingen voor welke het
Plassenschap is gesteld.
Wij vinden het echter zorgelijk dat het Plassenschap steeds een beroep moet doen op de reserves
om tekorten te dekken. Een verantwoord financieel beleid moet leidend zijn in het thans lopende
transitieproces. Uitgangspunt moet hierbij zijn dat het onderhoud op peil is (en blijft) en dat de
overheadkosten worden verlaagd.
Tot slot wensen wij u veel succes bij het transitieproces. Zoals wij al eerder hebben geconstateerd, is
de situatie urgent en wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
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Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
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