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gemeente
WOERDEN

Onderwerp: Zienswijze Uitgangspunten begroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 19 december 2019 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling:

art. 58b van de Wet gemeenschappelijke regelng en artikel 31 lid 3 van de gemeenschappelijke 
regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

besluit:

1. Kennis te nemen van de Uitgangspunten begroting 2021 van Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden;

2. De zienswijze met kenmerk 19U.26793 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn 
opgenomen:
a. De gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen voorgestelde uitgangspunten voor de 

begroting;
b. De gemeenteraad wil tijdig worden geïnformeerd over Ínhoud, kosten en dekking van het 

ingezette transitietraject voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden ipKzijn 

openbare vergadering, gehouden op 13 februari 20^0 

De griffier, De voorzitter.

drs. M\Į,W. Tobeas ;enboer
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Datum 13 februari 2020 
Verz.Ons Kenmerk Doorkiesnummer/Behandeld door:

19U.26793 0348 42 8559 I I. Wesselingh

Geacht bestuur,

Op 12 december 2019 heeft u de laatste versie van de Uitgangspunten voor de programmabegroting 
2021 aan ons doen toekomen om ons in de gelegenheid te stellen onze zienswijze daarop te geven.

U heeft om onze zienswijze gevraagd uiterlijk 20 januari 2020. U behandelt de stukken in het 
Algemeen bestuur van 20 februari 2020. We hebben u geïnformeerd dat de gemeenteraad de 
definitieve zienswijze niet voor 20 januari 2020 kon behandelen in de gemeenteraad. Wij hebben u 
daarom het voorstel voor zienswijze zoals door het college is aangeboden aan de gemeenteraad 
reeds ontvangen.

Hierbij ontvangt u de vastgestelde zienswijze van de gemeenteraad van Woerden. De vastgestelde 
zienswijze van de gemeente Woerden luidt dat wij geen bezwaren hebben tegen de voorgestelde 
uitgangspunten voorde programmabegroting 2021.

Wel willen wij uw aandacht vragen voor onze betrokkenheid bij het transitieproces van de 
uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN). Voor de gemeente Woerden is een 
efficiënte en effectieve organisatie van het beheer en ontwikkeling van bovenregionale 
recreatievoorzieningen van essentieel belang. Daarbij vinden wij belangrijk dat wij voldoende kunnen 
(blijven) sturen op de activiteiten die het schap (als verlengd lokaal bestuur) voor ons uitvoert. Wij 
verwachten dat u ons in de komende periode intensief betrekt bij het transitieproces van RMN. Daarbij 
willen wij graag tijdig worden geïnformeerd over eventuele financiële consequenties die dit traject 
heeft voor ons als deelnemer van het schap.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad,

V.J.H. Molkenboer drs. M.J.W. Tobeas

voorzitter griffier

Woerden,
hoofdstad van het Hòtřť


