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Utrecht, 6 december 2022 
 
Geachte deelnemers, 
 
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. stelt ieder jaar financiële en beleidsmatige kaders op voor het 
komende jaar en legt deze vast in een kadernota. Aan de hand van de Kadernota 2024 wordt de 
Ontwerp begroting 2024 opgesteld. De Ontwerp Kadernota 2024 is opgesteld in een periode waarin 
een keuze gemaakt wordt voor een nieuwe organisatiestructuur voor het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. per 1 januari 2023. Vanaf die datum is het Plassenschap omgevormd tot een 
bedrijfsvoeringsorganisatie met nog maar een bestuur bestaande uit 4 leden die zijn aangewezen 
door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren 
en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht, elk uit hun 
midden een lid aan te wijzen. 
 

Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Kadernota 2024 die door het dagelijks bestuur in de vergadering 
van 21 november 2021 is opgesteld. 
 

Toelichting 
Artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het dagelijks bestuur van 
het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk 
orgaan vóór 30 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 en aan provinciale staten van de deelnemende provincies zendt. 
 
Huidige regeling 
Artikel 24 lid 5 van de thans geldende huidige Gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap 
Loosdrecht e.o bepaalt dat het dagelijks bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 
15 april voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, zendt aan de raden en de staten van 
de deelnemers. De Plassenraad stelt de algemene financiële en beleidsmatige kaders vast. 
 
Nieuwe regeling 
Art. 18 van de nieuwe GR Plassenschap bepaalt dat het bestuur de ontwerpbegroting, met daarin 
opgenomen de algemene financiële kadernota voor het betreffende begrotingsjaar, uiterlijk voor 15 
april voorafgaande aan het jaar waarvoor deze begroting dient, zendt aan de raden en de provinciale 
staten. De raden en provinciale staten kunnen hun zienswijze binnen twaalf weken na de datum van 
ontvangst van de ontwerpbegroting ter kennis brengen aan het bestuur. 
 
Transitieperiode 

De transitieperiode waarin het Plassenschap zich bevindt is nog niet afgerond. De overdracht 
van de taken van RMN aan de gemeente Wijdemeren zal formeel op 1 januari 2023 afgerond 
worden, en in de komende twee begrotingsjaren 2023 en 2024 zal er sprake zijn van een 
transformatieperiode, waarin de gemeente Wijdemeren onder andere zal werken aan de 



 

verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel de kwaliteit van de besturing en beheersing 
van die processen te verbeteren. 
In dit document worden derhalve elementen van de kadernota (met als doel financiële 
sturing op middellange termijn) en de uitgangspunten voor de begroting 2024 
(vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd. 
Om te voldoen aan de afspraken uit de Planning en Control-cyclus en omdat er nog geen definitieve 
besluitvorming ligt over de toekomstige situatie is de Kadernota 2024 beleidsarm opgesteld. Deze 
gaat uit van een ongewijzigde situatie, ook al weten we dat de toekomst er anders uit komt te zien.
   
Zienswijzeprocedure 

Het dagelijks bestuur heeft besloten u als deelnemer van de geldende GR Plassenschap 

Loodrecht in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 

2024. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 17 februari 2023 zodat het 

bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de op te stellen ontwerpbegroting 2024. 

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact met mij opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Plassenschap Loosdrecht 
 

 
 
 
 
Mw. J. (Jitske) Brand, 
Secretaris 


