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Uitstel aanleveren Ontwerp Begroting 2020 en Ontwerp Jaarrekening 2018

Utrecht, 18 april 2019

Geachte deelnemer aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw,
In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de begroting en jaarrekening voor 15 april
2019 gedeeld moeten worden met de deelnemers. In de dagelijks bestuursvergadering van
10 april jl. is echter gebleken dat het niet mogelijk is om de Ontwerp Jaarrekening 2018 en de
Ontwerp Begroting 2020 tijdig aan te leveren voor besluitvorming. In deze brief volgt een
toelichting.
Oorzaken vertraging
Bij de afstemming voor het preventief toezicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijk relaties (BZK) in het najaar van 2018 is gebleken dat de begroting en jaarrekening
nog niet voldoen aan de vernieuwde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Het
implementeren van het BBV en het aanpassen van de onderliggende administraties ten
behoeve van de begroting 2020 vergt meer tijd dan verwacht en leidt op onderdelen tot andere
inzichten en keuzes.
Daarnaast werkt Recreatie Midden-Nederland (RMN) aan de Verbeteragenda ‘Higher Grounds’.
waarvan de financiële consequenties nog niet zijn verwerkt in de begroting 2020.
Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft RMN verzocht dit zo
spoedig mogelijk te doen om pas daarna de complete Ontwerp Begroting 2020 vast te stellen
en voor zienswijze aan u te kunnen aanbieden.
Tot slot hebben RMN en de ambtelijk adviseurs van de deelnemers meer tijd nodig om één en
ander goed te kunnen voorbereiden, zodat u tot zorgvuldige besluitvorming kunt komen.
Herziening proces aanleveren financiële jaarstukken
Het recreatieschap is wettelijk verplicht om de begroting vóór 1 augustus van het jaar
voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, naar de toezichthouder te sturen. Dit is
gezien de opgelopen vertraging dit jaar niet haalbaar. De toezichthouder heeft twee maanden
en twee weken uitstel verleend voor het indienen van de financiële stukken van Recreatieschap
Stichtse Groenlanden.
Dat leidt tot een herziening van het te doorlopen proces. Dit proces is besproken en
geaccordeerd in het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden:
•
•

Het bestuur van RMN licht haar problematiek en de consequenties voor de schappen toe in
een gezamenlijke bestuursvergadering medio mei 2019.
De financiële consequenties van de Verbeteragenda 'Higher Grounds' worden
doorgerekend in de Ontwerp Begroting 2020.

•
•

In de DB-vergadering van juni worden de Ontwerp Jaarrekening 2018 en de Ontwerp
Begroting 2020 voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden ter besluitvorming geagendeerd.
Na besluitvorming krijgt u de stukken voor zienswijze aangeboden. U heeft 8 weken de tijd
(wettelijke termijn) om een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Daarnaast worden de
stukken ter kennisname aangeboden aan BZK.

We hopen u hiermee voldoende te faciliteren om de financiële stukken van het recreatieschap
in de gemeenteraden en Provinciale Staten te kunnen bespreken. De reacties zien wij met
belangstelling tegemoet, zodat het algemeen bestuur na het zomerreces in een extra
vergadering bij elkaar kan komen om de stukken én uw zienswijzen te bespreken, zodat de
definitieve stukken tijdig bij BZK kunnen worden aangeleverd.
Conclusie
Wij onderstrepen het grote belang van een goede besluitvorming. Hiervoor is een zorgvuldige
doorrekening op basis van de nieuwe BBV-systematiek én verwerking van de financiële
consequenties van de Verbeteragenda 'Higher Grounds' noodzakelijk. Dit vraagt iets meer tijd
dan de reguliere P&C-cyclus ons biedt. De toezichthouder biedt ons deze ruimte en wij hopen
ook op uw medewerking te mogen rekenen.
We streven ernaar u via uw dagelijks bestuursleden geïnformeerd te houden en gaan uit van
een succesvolle afronding van dit proces.
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden
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