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1.

2.

Kennis te nemen van de Ontwerp Uitgangspunten begroting 2022 van
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de voorlopige zienswijze van het
college hierop.
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).

En
1.

gevraagd besluit

publiekssamenvatting

2.

Kennis te nemen van de memo “Toekomstige samenwerking
Recreatieschappen”, waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over
de toekomstige wijze van uitvoering van taken van de Recreatieschappen en
Recreatie Midden Nederland.
De reactie met kenmerk (20U.18452) vast te stellen, waarin de volgende
aandachtspunten zijn opgenomen:
a. Positief dat met deze memo “Toekomstige samenwerking
Recreatieschappen” helderheid wordt gegeven over de richting van de
toekomstige organisatie van de recreatietaken van de huidige schappen
en daarmee een grote stap is gezet naar de toekomstige vormgeving van
de recreatietaken.
b. De uiteindelijke definitieve keuze voor de gemeente Woerden van de
toekomstige organisatie van de taken van de Recreatieschappen hangt
af van de uitwerking van deze richtinggevende principes.
c. De focus in de memo ligt met name op de uitvoering van de taken van de
uitvoeringsorganisatie RMN, hierover zijn goede toekomstbestendige
afspraken te maken. Een aandachtspunt is het eigendom van de
schappen (terreinen, paden en routes) en daarmee bijhorende
eigenaarsverantwoordelijkheden.
d. De planning van de vervolgstappen is zeer ambitieus.

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.
Hierbij informeren wij de raad over de richtinggevende uitspraken over de
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toekomstige samenwerking van de Recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie
Recreatie Midden Nederland. Deze richtinggevende uitspraken zijn opgesteld door
de dagelijks besturen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het
Plassenschap Loosdrecht. De algemeen besturen van de recreatieschappen (hierna:
de schappen) hebben ingestemd met deze uitspraken. Met dit raadsvoorstel en
bijbehorende zienswijze brief heeft u de mogelijk om uw reactie op de memo
“Toekomstige samenwerking Recreatieschappen” kenbaar te maken. De huidige
wijze van organiseren van de taken van de schappen sluit niet meer voldoende aan
bij de opgaven waar de deelnemende gemeenten en provincies nu en in de toekomst
voor staan. Het uitgangspunt bij de toekomstige recreatie-samenwerking is een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om aan deze waardes te werken op basis
van solidariteit. Deze richtinggevende uitspraken hebben met name betrekking op de
recreatietaken zoals deze worden uitgevoerd voor de schappen, Routebureau
Utrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug door Recreatie Midden Nederland.

procedure
deadline indiening
technische vragen

13 januari

beantwoording
technische vragen

behandelvoorstel

1. Beeld en Oordeel (PA 21 januari)  (Oordeel en) Besluit (raad 28 januari)

18 januari

voorgeschiedenis
datum

link

onderwerp en relevante informatie

11 december
2012

Raadsinformat
iebrief

Actuele ontwikkelingen rondom Recreatieschap Stichtse Groenlanden

26 november
2013

Raadsinformat
iebrief

Standpunt adviezen koersnotitie toekomst recreatieschappen

25 oktober 2016

Raadsinformat
iebrief

Aanvullende informatie t.b.v. de bijeenkomst over de verkenning fusie
recreatieschappen d.d. 2 november.

15 december
2017

Raadsinformat
iebrief

Via deze raadsinformatiebrief heeft het college vragen beantwoord van
de fracties van CU/SGP en het CDA over ondertoezichtstelling van het
recreatieschap die zijn gesteld tijdens de vergadering van de
Commissie Middelen van 12 december 2017.

4 juli 2019

Ontwerpbegroting 2020

19.083162 Recreatie Midden Nederland inzake ontwerp begroting
2020 en ontwerp jaarrekening 2018 Recreatieschap Stichtse
Groenlanden d.d. 04-07-2019

9 juli 2020

Rapport
‘Recreatie in
MiddenNederland’

20.014099 Recreatieschap Stichtse Groenlanden inzake rapport
Recreatie in Midden Nederland

18 juni 2020

Politieke
Avond

Op 18 juni 2020 is de gemeenteraad tijdens de Politieke Avond
geïnformeerd over de toekomst van het recreatieschap. Toenmalig
secretaris Paul Kotvis heeft een presentatie gegeven.
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regelgeving
naam en link

relevante artikelen en informatie

gr-tekst

Artikel 31 uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Artikel 31
1. Het dagelijks bestuur zendt de algemene financiële en beleidsmatige kaders
uiterlijk voor 15 april voorafgaande aan het jaar waarvoor deze kaders dienen
aan de raden en de staten. De raden en provinciale staten kunnen hun
zienswijze binnen 8 weken na de datum van ontvangst van het ontwerp ter
kennis brengen aan het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur voegt de ontvangen commentaren waarin de in het
eerste lid bedoelde gevoelens zijn vervat bij de kadernota als deze voor
vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp jaarrekening uiterlijk voor 15 april van
het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft toe aan de
raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten. De raden
en provinciale staten kunnen binnen acht weken na toezending van de
ontwerprekening van hun gevoelen doen blijken.
4. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de in het derde lid
bedoelde gevoelens zijn vervat bij de ontwerpjaarrekening als deze voor
vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
5. De artikelen 190 tot en met 219 van de Provinciewet zijn op de procedure
met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening van overeenkomstige
toepassing.

Wgr

Artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen (kadernota)
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van
het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële
en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de wet
gemeenschappelijke regelingen en specifiek de Gemeenschappelijke regeling
recreatieschap Stichtse Groenlanden / Artikel 36 en 37 / over (mogelijke) wijziging
van gemeenschappelijke regeling.
Artikel 36
1. Indien het algemeen bestuur wijzigingen van de gemeenschappelijke
regeling nodig acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan de
deelnemers.
2. Het algemeen bestuur stelt het besluit tot wijziging vast, indien tenminste
tweederde van de deelnemers daartoe, gelet op de besluitvorming van de
organen die de regeling zijn aangegaan, heeft besloten.
Artikel 37
1. Indien het algemeen bestuur opheffing van de regeling noodzakelijk acht,
legt het een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers voor.
2. Het algemeen bestuur stelt een besluit tot opheffing vast, indien tenminste
tweederde van het aantal deelnemers daartoe, gelet op de besluitvorming in
de bestuursorganen die de regeling zijn aangegaan, besluiten.
3. In het geval van opheffing stelt het algemeen bestuur, na overleg met de
deelnemers een liquidatieplan vast.
4. Het liquidatieplan omvat de verplichtingen van de deelnemers tot deelneming
in de financiële consequenties van de opheffing en een regeling met
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betrekking tot de gevolgen, die de opheffing voor het personeel heeft.
5. Voor zover het liquidatieplan niet anders bepaalt, geschiedt de vereffening
van een nadelig saldo dan wel de verdeling van een voordelig saldo conform
de op grond van de in de bijdrageregeling als bedoeld in de artikel 32
vastgestelde verdeelsleutel.

opmerkingen /
bijzonderheden

Vervolgproces:
Op de volgende momenten worden raden en staten om besluitvorming gevraagd:
• Februari 2021: ontvangst reacties deelnemers op dit memo
• Mei 2021: Helderheid nieuw samenwerkingsvorm schappen/ Liquidatieplan
RMN gereed -> deze worden voorgelegd aan de raden en staten
• Juni 2021: Consultatie deelnemers over voorgenomen besluiten
• Najaar 2021:Voorbereiding beëindiging taken RMN bij zicht op
overdrachtsmogelijkheden
• Najaar 2021: Voorstel nieuwe wijze samenwerking
• 1 januari 2022: Start nieuwe samenwerkings- en organisatievorm
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