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Onderwerp:
Ontwerp uitgangspunten begroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Samenvatting:
Het recreatieschap Stichtse Groenlanden (Recreatieschap) voert de bovenregionale recreatietaken
uit ten behoeve van 9 gemeenten en de provincie Utrecht. Wij stellen de raad voor een zienswijze
vast te stellen over de ontwerp uitgangspunten van de begroting 2022 Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, waarin wordt aangegeven dat de gemeente Woerden akkoord is met de voorgestelde
uitgangspunten. De uitgangspunten zullen worden verwerkt in de op te stellen (concept)
programmabegroting van het Recreatieschap. De onderliggende kadernota voor de vierjarige
budgetperiode 2019-2022 is in 2017 vastgesteld.
Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de Ontwerp Uitgangspunten begroting 2022 van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden en de voorlopige zienswijze van het college hierop.
2. De zienswijze met kenmerk (20U.18400) 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 graag tijdig geïnformeerd worden over inhoud, kosten en dekking van
het ingezette transitietraject voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland
(RMN).

Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
Gelet op artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 lid 3 van de
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt de gemeenteraad in
staat gesteld om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp Uitgangspunten van de
programmabegroting 2022 van het recreatieschap. Deze uitgangspunten worden gehanteerd bij het
opstellen van de Ontwerp programmabegroting 2022.

Pagina 1 van 4

Argumenten
1.

Kennis te nemen van Uitgangspunten begroting 2022 van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden
1.1 De deelnemersbijdrage aan het Recreatieschap wordt verhoogd met 2% als gevolg van
loon- en prijsindexatie.
Deze indexatie is in lijn met algemene loon- en kostenstijgingen.
1.2 De begroting van het Recreatieschap bestaat uit 2 programma’s: programma A Stichtse
Groenlanden en Programma B Vinkeveense Plassengebied.
Onder programma A valt het grondgebied van Woerden. Anders dan in de
uitgangspuntennotitie vermeld staat, is inmiddels richting het Recreatieschap
aangegeven dat de gemeente Woerden recreatiegebied Cattenbroek niet gaat
overdragen in eigendom aan het Recreatieschap.
1.3 Bij de uitgangspunten begroting 2022 is een PM-post toegevoegd voor de transitie van
RMN.
Inmiddels is als streefdatum 1 januari 2022 genoemd door de dagelijks besturen van de
recreatieschappen voor het opheffen van RMN. Wel duidelijk is dat de transitiekosten
zullen leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het Recreatieschap.

2.

De zienswijze met kenmerk (nummer 20U.18400) vast te stellen, waarin de volgende
aandachtspunten zijn opgenomen:
a. Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting.
Toelichting: De uitgangspunten voor de begroting zijn in lijn met de eerder vastgestelde
kadernota en passen binnen het verbetertraject zoals door het Recreatieschap is
ingezet.
b. Voor de gemeente Woerden is een effectieve en efficiënte organisatie van het beheer en
ontwikkeling van bovenregionale recreatievoorzieningen van groot belang. Daarbij
vinden wij belangrijk dat wij voldoende kunnen (blijven) sturen op de activiteiten die het
Recreatieschap voor ons uitvoert. Het afgelopen jaar zijn wij intensief betrokken bij het
transitietraject van de recreatieschappen en RMN. Graag blijven wij dat ook de komende
periode. Daarbij worden wij graag tijdig geïnformeerd over de financiële en
organisatorische consequenties die dit traject heeft voor de deelnemers.
Toelichting: Inmiddels heeft de gemeenteraad van de dagelijks besturen van de
recreatieschappen op 9 december 2020 een brief ontvangen over de Toekomstige
samenwerking Recreatieschappen. Bij deze brief is een memo gevoegd waarin
richtinggevende uitspraken zijn opgenomen over de toekomstige samenwerking. Deze
uitspraken koersen op een omvorming van de recreatieschappen en het onderbrengen
van de taken van RMN bij andere uitvoerders. Dit betekent het opheffen van RMN. De
bestaande exploitatie van het Recreatieschap biedt geen ruimte om de eventuele
transitiekosten van RMN te kunnen dekken.

Kanttekeningen en risico’s
1.1 De omvorming van de recreatieschappen en de transitie/opheffing van Recreatie Midden
Nederland (RMN) is nog niet financieel vertaald in deze uitgangspunten voor begroting 2022
anders dan een PM-post
Naar verwachting zal halverwege 2021 een voorstel worden voorgelegd over de omvorming
van de recreatieschappen en de transitie/opheffing van de taken van RMN. Op dit moment is
nog niet duidelijk wat de financiële consequenties hiervan zijn.
1.2 Concretisering naar de (concept) Programmabegroting 2022 Recreatieschap kan leiden tot
aanpassingen.
Om de deelnemers in staat te stellen een zienswijze in te dienen, heeft het Recreatieschap
deze uitgangspunten op de begroting op een vrij vroeg moment in de planning & control cyclus
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moeten opstellen. Wellicht dat hierdoor in het verdere traject naar de Programmabegroting
2022 nog aanpassingen komen.
1.3 I.v.m. uiterlijk datum retour zienswijze aan het Recreatieschap, is de voorgestelde zienswijze
van het college al verzonden aan het Recreatieschap.
Uiterlijk 21 januari is de inlevertermijn voor de zienswijze bij het Recreatieschap. In de DB
vergadering van 10 februari en de AB vergadering van 18 februari worden de uitgangspunten
voor de begroting vastgesteld.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
De hoogte van de deelnemersbijdrage van de gemeente Woerden wordt gebaseerd op basis van de
bovengenoemde uitgangspunten begroting 2022 en de laatst bekende inwonertal bij het opstellen
van de programmabegroting 2022. Na ontvangst van de (concept) programmabegroting
Recreatieschap SGL 2022 zal de deelnemersbijdrage worden verwerkt in de gemeentelijke
begroting.

Vervolgproces



In verband met de krappe termijn om een zienswijze in te kunnen dienen is het bestuur van
het Recreatieschap inmiddels binnen de gestelde termijn geïnformeerd over het voorstel
voor zienswijze zoals deze is aangeboden aan de raad.
Na de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering wordt de (definitieve) zienswijze aan
het Recreatieschap verzonden.

Bevoegdheid raad:



Artikel 31 uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen (kadernota)

Bijlagen:
1.
2.
3.

Concept brief zienswijze (20U.18400)
Concept raadsbesluit (20R.01228)
Stukken waarvan de raad dient kennis te nemen:
- Ingekomen brief (20.021316)

De indiener:

College van burgemeester en wethouders

Secretaris

Burgemeester

M.H. Brander

V.J.H. Molkenboer
Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4

