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Gemeente Woerden 

12R.00256 

Onderwerp: Jaarrekening 2011 recreatieschap Stichtse Groenlanden 

De raad besluit: 

In te stemmen met de jaarrekening 2011 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Inleiding: 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft zijn jaarrekening 2011 per brief (12.010245, dd 31 
mei 2012) voorgelegd aan de gemeente Woerden. Het algemeen bestuur van het recreatieschap 
vraagt de gemeenteraad om een reactie op de jaarrekening met het voornemen de jaarrekening zelf 
op 13 juni 2012 vaststellen. 

Bevoegdheid: 

Het vaststellen van de jaarrekening 2011 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden is een 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap. Conform deze regeling wordt de 
gemeenteraad gevraagd haar opmerkingen en reacties zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor 12 
juni 2012, kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft aangegeven de 
jaarrekening op 13 juni 2012 te willen vaststellen. 

Het recreatieschap geeft aan zich te realiseren dat de gestelde termijn voor bepaalde gemeenten te 
krap zijn. Daarom wordt toegestaan het dagelijks bestuur van het recreatieschap, zodra het college 
een besluit heeft genomen, te informeren over het voorlopig standpunt (standpunt college 
behoudens goedkeuring gemeenteraad). 

Vervolgens zal na de besluitvorming van de gemeenteraad op 27 september 2012 de definitieve 
zienswijze worden gecommuniceerd richting het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Beoogd effect: 

Het beoogd effect is dat met het vaststellen van de jaarrekening 2011 de activiteiten van het 
recreatieschap kunnen worden gecontinueerd. 

Argumenten: 

Continuïteit activiteiten recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Met het instemmen van de jaarrekening kan het recreatieschap het jaar 2011 afsluiten en zijn 



activiteiten voortzetten en treedt er geen vertraging op in de planning. 

Kanttekeningen: 

Het niet vaststellen van de jaarrekening door de gemeenteraden is een risico voor de continuïteit en 
de planning van de activiteiten van het recreatieschap. 

Financiën: 

Het jaar 2011 is het tweedejaar van de budgetfinancieringscyclus 2010-2013. Hierin zijn afspraken 
gemaakt over o.a. het beschikbare budget. 

In 2011 was de totale bijdrage van de deelnemers € 2.441.900. Hiervan kwam € 160.563 oftewel 
6,58% voor rekening van de gemeente Woerden. Op verzoek van de deelnemers de 
deelnemersbijdrage in 2011 met 5% verlaagd ten opzichte van de bijdrage in 2010. Deze verlaging is 
in 2011 opgevangen met een combinatie van beperkte verhoging van de eigen inkomsten en een 
verlaging van de uitgaven. 

Analyse van de exploitatie laat zien dat 2011 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 
55.800. Dit batig saldo, dat per saldo € 4.500 lager is dan de raming, is toegevoegd aan de reserve 
vervangingsinvesteringen / nieuw beleid (zie p. 32-37 uit de jaarrekening voor nadere toelichting). 

Naar oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van de regeling recreatieschap Stichtse 
Groenlanden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en de 
lasten over 2011 als van de activa en de passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 

Uitvoering: 

Het college van B&W zal het raadsbesluit na de raadsvergadering op 27 september 2012 kenbaar 
maken aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Communicatie: 

Na besluitvorming in de gemeenteraad op 27 september 2012 zal het dagelijks bestuur van het 
recreatieschap over het raadsbesluit worden geïnformeerd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Bijlagen: 

- Jaarrekening recreatieschap Stichtse Groenlanden 2011, briefnr.12.010245, d.d. 31 mei 2012. 
- Brief aan dagelijks bestuur recreatieschap betreffende raadsbesluit, d.d. 27 september 2012. 
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