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Nota van antwoord 
 

Onderwerp Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen ontwerp jaarrekening 2020 en ontwerp begroting 2022 

Aan Het algemeen en dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht 

Van Secretaris  

Datum 21 juni 2021 

 
Op 1 april 2021 heeft het dagelijks bestuur de Ontwerp Jaarrekening 2020 en de Ontwerp Begroting 2022 opgesteld. Deze zijn op 9 april voor 
zienswijze aangeboden aan de deelnemers via de griffies. In deze ‘Nota van antwoord’ worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de 
zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een antwoord/reactie.  
 

Vragen / opmerkingen deelnemers Antwoord / reactie en wijze van opvolging 
Ontwerp Jaarrekening 2020 

1. Gemeente Wijdemeren beveelt aan om het totale rekeningoverschot 
via resultaatbestemming in een nieuw te vormen reserve voor groot 
onderhoud te brengen.  

1. Het DB stelt voor om het positieve jaarrekeningresultaat toe te 
voegen aan de algemene reserve met de intentie dit in 2021 te 
kunnen besteden aan het MJOP en de transitie. 

2. Gemeente Stichtse Vecht constateert dat 2020 wordt afgesloten met 
een positief resultaat van bijna € 300.000. Een gedeelte van dit 
positieve resultaat werd veroorzaakt door het doorschuiven van 
vervangingsinvesteringen. De gemeente gaat er vanuit dat deze 
middelen alsnog worden ingezet voor onderhoud om achterstanden 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

2. Het DB stelt voor om het positieve jaarrekeningresultaat toe te 
voegen aan de algemene reserve met de intentie dit in 2021 te 
kunnen besteden aan het MJOP en de transitie. 

Ontwerp begroting 2022 

1. Gemeente Wijdemeren stelt dat de begroting diverse technische 
onvolkomenheden bevat: de toedeling van de kosten is niet 
zorgvuldig gedaan, de BBV-voorschriften worden niet consequent 
gevolgd en de risico’s zijn niet duidelijk omschreven. Daar komt bij 
dat de te compenseren BTW ca. € 25.000 á € 30.000 te hoog wordt 
ingeschat, hetgeen uiteindelijk een verhoging van de 
deelnemersbijdragen in dezelfde orde van grootte tot gevolg zal 
hebben. 

1. Vanwege de transitie is besloten voor 2022 een beleidsarme 
begroting 2022 (beperkt geactualiseerde) op te stellen. Cijfermatig 
heeft er alleen een indexatie t.o.v. begroting 2021 plaatsgevonden. 
Derhalve werken mogelijke onvolkomenheden uit de begroting 2021 
op dezelfde manier door in de begroting 2022.  
Zodra we verder in het transitietraject zijn en er meer duidelijk is over 
de toekomstige samenwerking van het schap en de 
transitie/liquidatie RMN, zal er een begrotingswijziging of een nieuwe 
begroting worden opgesteld. Eventuele technische 
onvolkomenheden kunnen dan ook gecorrigeerd worden.  

2. Gemeente Utrecht constateert dat er, net als in voorgaande jaren, 
een PM-post is opgevoerd voor transitiekosten RMN. Inmiddels is er 

2. Het DB heeft tot op heden het standpunt ingenomen de PM-posten 
niet in te vullen zo lang de financiële consequenties van het nieuwe 
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sprake van een voornemen tot liquidatie RMN én transitie van de 
recreatieschappen. Gemeente Utrecht dringt erop aan om de PM-
post om te zetten in een reservering ten laste van de algemene 
reserve en eventueel een deel van de reserve voor de Oostelijke 
Vechtplassen. Voor een inschatting van de transitiekosten verwijst de 
gemeente naar het adviesrapport van Berenschot waar een 
liquidatiekostenbudget tussen de €0,98 en €2,7 miljoen is 
opgenomen.   

MJOP niet bekend zijn en KokxDeVoogd nog geen reële inschatting 
kan geven van de transitie/liquidatiekosten.    

 

3. Gemeente Stichtse Vecht dringt erop aan om de transitiekosten RMN 
(PM-post) tot het uiterste te beperken. Hierbij wijst de gemeente op 
de personeelscomponent en stelt dat een goed plaatsingsplan voor 
het personeel van RMN een voorwaarde is om kosten in de hand te 
houden. 

3. Streven is om de transitiekosten zo laag mogelijk te houden 
waardoor de terugverdientijd van de transitie zo kort mogelijk zal zijn. 
RMN is zich ervan bewust dat een goed plaatsingsplan voor het 
personeel heel belangrijk is, ten eerste vanwege de zorg voor de 
werknemers, maar ook vanwege de kosten. Het terugdringen van de 
structurele kosten is één van de belangrijkste overwegingen die ten 
grondslag ligt aan het voornemen om RMN te liquideren.  

4. Ten aanzien van de informatievoorziening over het transitieproces 
geeft de raad van Stichtse Vecht aan graag goed bij het 
transitieproces aangesloten blijven. De raad verwacht regelmatig 
relevante en tijdige informatie over dit proces te ontvangen om te 
bevorderen dat de raad te zijner tijd een weloverwogen besluit kan 
nemen over de toekomstige organisatiestructuur. 

4. Om de raden (en Staten) voorafgaand aan formele besluitvorming 
goed te informeren over en betrekken bij het transitietraject, is er een 
“Raads- en Statenklankbordgroep” gevormd. Er worden regelmatig 
(digitaal) bijeenkomsten georganiseerd waarin raads- en statenleden 
worden geïnformeerd over de stand van zaken en worden gevraagd 
om te reflecteren en van gedachten te wisselen. Binnenkort kan een 
nieuwsbrief worden verwacht met de laatste stand van zaken.     

 


