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BIJLAGE Geen ONDERWERP Zienswijze ontwerp-jaarrekening 2019 

en ontwerpbegroting 2021 RMN

Geachte heer Kotvis,

U heeft de deelnemers aan Recreatie Midden Nederland de mogelijkheid geboden om een zienswijze naar voren 
te brengen op de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp-jaarrekening 2019. 

Wij zijn ons bewust van de positie waarin Recreatie Midden Nederland (RMN), de uitvoeringsorganisatie van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht, zich nu bevindt en willen dat een 
toekomstbestendige organisatie tot stand komt. 

Op de ontwerp-jaarrekening 2019 hebben wij geen opmerkingen. Wel geven wij mee dat het van belang is dat er 
een goede verantwoording wordt gegeven van de kosten en de daarmee verband houdende werkzaamheden. 
Inmiddels hebben wij de accountantsverklaring van u ontvangen.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 hebben wij de volgende opmerkingen. 
Evenals vorig jaar is er weer een PM-post opgenomen in de begroting voor het transitieproces. De noodzaak 
hiervoor begrijpen wij, maar er moet zo snel mogelijk invulling gegeven worden aan het proces en duidelijkheid 
komen over de financiële consequenties hiervan. De kosten voor de overhead blijven te hoog en zouden naar 
beneden gebracht moeten worden. Er blijven grote zorgen over de situatie bij RMN en wij blijven het proces 
positief kritisch volgen. 
Wij vragen om gerichte actie zodat de huidige situatie op termijn niet leidt tot structureel hogere uitgaven voor 
organisatorische aspecten. Daarnaast mag de recreant geen nadelige effecten merken van de financiële situatie. 
De begroting en jaarrekening bieden op dit moment onvoldoende handvatten om te kunnen sturen op de 
realisatie van ambities en geven te weinig inzicht in de realisatie en prestaties. Daarom herhalen wij onze vraag 
van vorig jaar om ons hierover in de komende jaarverantwoordingsdocumenten expliciet te informeren. 

Wij weten dat u bezig bent met de verkenning van een toekomstperspectief voor de lange termijn. Wij u 
verzoeken om bovenstaande zorgen expliciet mee te nemen in de verdere uitwerking en ons te informeren over 
de voortgang en duidelijkheid te geven over het te volgen tijdpad. 

Aan het bestuur van Recreatie Midden Nederland
Dhr. P. Kotvis
Postbus 8058
3503 RB Utrecht



Tevens verzoeken wij u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over het komende transitieproces, met een 
nadere onderbouwing van de kosten.  De komende maanden zijn cruciaal voor de toekomst van RMN. Wij 
verwachten van u een leidende rol, om gezamenlijk te komen tot een bestendige koers. 

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,                                                         Secretaris,
mr. J.H. Oosters                                                         mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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