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Informatieavond raads- en statenleden

Doel: Informeren over stand van zaken in het proces om te komen tot 
een nieuwe samenwerking en het opheffen van RMN

Voorzitter: Dhr. Victor Molkenboer

Presentatie: KokxDeVoogd: Arie Viskil en Arnold de Boer
Cor Grasmeijer (proces RMN)

Datum en tijd: 21 juni 2021, 20:00-21:00

Locatie: Digitaal, Microsoft Teams 
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Agenda

• Voortgang proces

• Complicerende factoren

• Schets van scenario’s 

• Voortgang opheffen RMN
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Stand van zaken proces

• Voortgang traject LSD i.r.t. traject SGL

• Proces beide schappen loopt niet synchroon
• Plassenschap kiest voor Wijdemeren als centrumorganisatie

• SGL is nog niet in staat keuze te maken
• Meer variatie in scenario’s

• Relatie met taken en gebieden

4

SGL

LSD



Complicerende factoren

• Interpretatie richtinggevende uitspraken 

• Heroverweging gebieden in samenwerking

• Juridische obstakels (aanbesteding en arbeidsrecht) 
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Vertraging in het proces 

Niet alle gegevens direct voorhanden.

• In administratie kosten per gebied beperkt te duiden

• MJOP is net beschikbaar gekomen

• Zicht op financiën wordt nu duidelijker

6



Drie scenario’s - samenwerkingsmodellen

1. Basisscenario

2. Basisscenario +

3. TBO-scenario

7



Scenario 1: Basisscenario
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Gebieden Besluitvorming Taakuitvoering

Stuurgroep (recreatietafel 
o.b.v. convenant)

Centrumdeelnemer

Beheer en onderhoud

Exploitatie

VTH

Bestuursondersteuning
t.b.v. stuurgroep

Gebiedsontwikkeling

TBO(’s)

Gebieden naar 
individuele 
deelnemers

Beleid



Scenario 2: Basisscenario +
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Gebieden Besluitvorming Taakuitvoering

Centrumdeelnemer

Beheer en onderhoud

Exploitatie

VTH

Bestuursondersteuning
t.b.v. stuurgroep

Gebiedsontwikkeling

TBO(’s)

Gebieden 
blijven in 
‘dunne’ GR

Stuurgroep (recreatietafel 
o.b.v. convenant)

Beleid



Scenario 3: Volledige TBO-scenario 
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Gebieden Besluitvorming Taakuitvoering

Beleidsovereenkomst?

TBO

Beheer en onderhoud

Exploitatie

VTH

Bestuursondersteuning

Gebiedsontwikkeling

Gebieden naar 
TBO

Beleid



Proces opheffen RMN 

• Aantrekken extern bureau ter ondersteuning

• Keuze heeft langer geduurd.
• Zorgvuldigheid vroeg meer tijd

• Opdracht gesplitst
• Liquidatieproces

• Ondersteuning medewerkers in het proces

• Werkzaamheden zijn nu gestart
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Proces opheffen RMN 

• Overgang van onderneming

• Door WNRA regels bij overhevelen taken veranderd

• Vraagt nog meer afstemming vooraf

• Liquidatiekosten duiden is lastiger
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Vervolg in het proces

• Cruciaal voor vervolg:

• Komende bestuursvergadering (28 en 30 juni) moet er duidelijkheid komen 
over het te lopen proces

• In een nieuwsbrief worden deelnemers geïnformeerd over het vervolg

• Verschillende snelheden bij het vervolg
• LSD starten in nieuwe vorm

• SGL verder faseren

• Juridisch verantwoord, zorgvuldigheid voor medewerkers
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