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Nota van antwoord 
 

Onderwerp Reactie op zienswijzen eerste begrotingswijziging Stichtse Groenlanden 2022 

Aan Het algemeen en dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Van Business Controller en secretaris  

Datum 19 mei 2022 

 
Op 10 februari 2022 heeft het dagelijks bestuur van Stichtse Groenlanden de 1e begrotingswijziging 2022 opgesteld. In dit memo worden de vragen en 
opmerkingen die door de deelnemers zijn geformuleerd beantwoord en aangeven welke acties hierop volgen.     
 

 Vragen en opmerkingen van deelnemers Antwoord en wijze van opvolging 
  

1.  De gemeenteraad van WOERDEN kan instemmen met deze 1e 
begrotingswijziging omdat de voorgestelde wijziging noodzakelijk 
dan wel onvermijdelijk is.  
 

 
 

2.  De gemeente LOPIK heeft geen overwegingen om een zienswijze 
in te dienen.  
 

 
 

3.  De gemeenteraad van NIEUWEGEIN kan instemmen met de 
gewijzigde begroting, omdat de voorgestelde wijzigingen 
noodzakelijk dan wel onvermijdelijk zijn. 
 
Aangezien – in afwachting van de jaarafsluiting 2021 – op dit 
moment geen helderheid gegeven kan worden over de wijze van 
dekken van het verwachte verlies 190.300 euro voor SGL-A, wil 
de raad graag tijdig worden geïnformeerd over de wijze waarop 
dit uiteindelijk zal gebeuren en horen zij graag of dit verlies 
binnen de eigen exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen 
opgevangen kan worden.  
 
 
 

Antwoord geven over de wijze waarop  het uiteindelijke verlies zal worden 
gedekt. Dit volgt ná afronding accountantscontrole jaarrekening 2021. Dit 
zal begin juni 2022 zijn. 
 

4.  De gemeente DE BILT schrijft dat het nu lijkt of het tekort 
doorberekend gaat worden aan de deelnemers. Zij missen de 
gemaakte afspraak dat in de tweede helft van het jaar, als alle 
financiële gevolgen van de transitie en liquidatie helder zijn, eerst 

Na afronding van de accountantscontrole is duidelijk wat het definitieve 
resultaat is over 2021 en of hiermee (deels) het tekort kan worden gedekt. 
Dit zal dan worden gecommuniceerd met de deelnemers.  



Nota van antwoord  
Reactie op zienswijzen eerste begrotingswijziging 2022 

 
Pagina 2 van 3 

 

gekeken gaat worden welke tekorten uit bestaande reserves bij 
RMN en SGL gedekt gaan worden en wat doorberekend gaat 
worden aan de deelnemers.  

5.  De gemeente DE RONDE VENEN brengt twee zienswijzen in :  
 
Neem het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op in de structurele 
begroting. 
De reserve van programma B is voor de komende jaren 
voldoende. Dit houdt in dat er de komende jaren geen dotaties 
worden gedaan voor de voorziening groot onderhoud. Hierdoor 
loopt de voorziening langzaam lee, terwijl er in de structureel 
begroting geen bedrag voor is opgenomen. We vragen u om dit in 
de komende begrotingen steeds inzichtelijk te maken. Op deze 
manier wordt duidelijk met welk bedrag er in de begroting 
rekening moet worden gehouden.  
 
Wees duidelijk over de financiën van het transitieproces van 
Recreatie Midden-Nederland.  
De financiële gevolgen gaan uit van inschattingen en aannames. 
Dit brengt risico’s met zich mee. We steunen het transitievoorstel. 
In onze zienswijze op het transitievoorstel vroegen we om 
duidelijkheid over de kosten. Dit zien wij echter nog niet terug in 
de eerste begrotingswijziging SGL 2022. Wij verzoeken u 
opnieuw om uiterlijk 1 oktober 2022 de kosten voor de transitie 
concreet inzichtelijk te maken met een definitieve begroting en 
balans.  
 

 
 
Dit zal worden opgenomen in de komende begrotingen. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiterlijk 1 oktober zullen de ramingen voor de transitie worden 
geactualiseerd op basis van de dan beschikbare informatie 

6.  De gemeente HOUTEN zal geen zienswijze indienen.   

7.  De gemeente STICHTSE VECHT vindt het zorgelijk dat het 
recreatieschap nu al een aantal jaren achter elkaar 
een beroep moet doen op de reserves om tekorten te 
dekken. Zij verzoekt dan ook in het najaar van 2022 een 
tweede begrotingswijziging op te stellen en deze voor 
zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Op deze 
manier kunnen zij de ontwikkeling van de 
financiën nauwlettend volgen. Verder vragen zij, met het 

Wij zullen in het najaar van 2022 een tweede begrotingswijziging opstellen 
en daarbij in afstemming met de toekomstige uitvoerende organisatie de 
toekomstige investeringen in beeld brengen. 
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oog op de komende transitie, aandacht voor het in beeld 
brengen van de toekomstige investeringen 
(meerjareninvesteringsplan) 

 
 
 
 
 


