
VERZONDEN 12 OKT 2021

Geacht bestuur,
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Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl

Daarnaast willen wij u attenderen op de late aanlevering (op 28 juni 2021) van de jaarstukken door 
het RHC VV. Deze is niet in overeenstemming met het door het Algemeen Bestuur RHC W 
vastgestelde 'proces indienen en vaststellen jaarstukken’. Hierdoor is de gemeenteraad niet in staat 
om tijdig te beslissen over een reactie op de jaarstukken. Graag aandacht hiervoor, zodat de 
jaarstukken in het vervolg conform de vastgestelde procedure zullen worden aangeleverd.

Bij beantwoording graag ons 
kenmerk en datum vermelden.

Wij kunnen u meedelen in te stemmen met de jaarrekening 2020 en het voorstel het negatieve 
resultaat bij de deelnemende gemeenten in rekening te brengen. Ook gaan wij akkoord met de 
Meerjarenbegroting 2022-2025 en de hierin opgenomen bijdrageverhoging.

Wel heeft de raad zich kritisch uitgesproken over de meerjarenbegroting en de bijdrageverhoging die 
hierin is voorgesteld. Zeker in tijden waarin de gemeentefinanciën onder druk staan, is een 
bijdrageverhoging niet vanzelfsprekend. Ook in het licht van het onderzoek naar de robuustheid van 
het RHC W in de toekomst, na uittreden van de gemeente Weesp, is dit aspect van belang. Daarom 
verzoekt de gemeenteraad om vóór de meerjarenbegroting van volgend jaar nader geïnformeerd te 
worden over de toekomstscenario’s met betrekking tot (al dan niet) voortzetten van het RHC W, na 
uittreden van de gemeente Weesp. De gemeenteraad wil meer zicht op toekomstbestendigheid van 
het RHC W met een deelnemer minder, zodat zij hierover goede afweging kan maken.

Ten slotte willen we graag onze complimenten overbrengen dat juist in de huidige tijd, waarin de 
coronamaatregelen grote invloed hebben gehad op de dienstverlening van het RHC W, het RHC VV 
erg zichtbaar aanwezig geweest is in onze samenleving. De activiteiten in het kader van 75 jaar 
vrijheid zijn hiervan een goed voorbeeld.
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Ons kenmerk
Z/21/235878- D/21/380413
Uw kenmerk

Team
Facilitaire Zaken/ DIV
Behandeld door
Marieke van der Korput
Telefoonnummer 
0346254875
E-mail
Marieke.van.der.Korput@stichtsevecht.nl

Wij hebben als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen de jaarstukken ontvangen en hebben hiervan kennisgenomen.
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Datum
16 september 2021
Onderwerp
Zienswijze jaarstukken RHC W
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In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
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drs. H.J. Veneklaas 
locoburgemeester

drs. F.J. Halsema 
gemeerüêsecretari!


