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Gevraagd besluit
1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de uitgangspunten
programmabegroting 2020 van het recreatieschap de Stichtse
Groenlanden.

Inleiding
Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft begin
2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze kadernota dient als
algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige
budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in
de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke
uitgangpunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op.
Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft deze
‘Uitgangspunten Programmabegroting 2020’ opgesteld. Deze uitgangspunten
zijn een verbijzondering van de ‘Kadernota 2019-2022’. Thans zijn de
uitgangspunten voor zienswijze aan de raad aangeboden.
Gewenst effect
Met onze inzet via het Recreatieschap Stichtse Groenlanden beogen we met
goede recreatieve voorzieningen, die aansluiten op de vraag van de recreant én
mogelijkheden bieden voor de markt, bij te dragen aan een vitaal woon- en
werkklimaat in de regio.
Argumenten
1.1

De uitgangspunten vallen binnen de kaders van de kadernota 20192022

1.2

De uitgangspunten zijn vrijwel allen technisch van aard (indexatie) en
vallen binnen de indexatiemarges die de gemeente zelf voor 2020
hanteert.
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1.3

De twee min of meer beleidsmatige uitgangspunten ( eigen beheer, en
meer toezicht) zullen binnen de begroting van SGL worden
opgevangen. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage
van de gemeente Nieuwegein

1.4

De begroting 2020 met de daarin voorliggende keuzes zal eveneens
voor zienswijze aan de raad worden aangeboden.

Kanttekeningen
1.

Bij de kadernota 2019-2022 heeft de raad een zienswijze kenbaar
gemaakt. De raad wenst tijdig geïnformeerd en betrokken te worden
bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld door bij de kadernota 2020
inzichtelijk te maken welke keuzes voorliggen. Mede hierom is het
wenselijk dat de kadernota 2020 ev. ruim voor de ontwerpbegroting
voor zienswijze wordt voorgelegd. Daarnaast heeft de raad
aangedrongen dat het recreatieschap aanstuurt op een effectievere en
meer op output gerichte ondersteuning door Recreatie Midden
Nederland. Deze uitgangspunten voor de begroting 2020 geven
weliswaar inzicht in de uitgangspunten, maar nog niet in de
daadwerkelijke keuzes die nog moeten worden gemaakt. Niettemin
komt het recreatieschap tegemoet aan de wens van de gemeente om
de uitgangspunten tijdig voor te leggen. Hoewel dit uit de thans
voorliggende uitgangspunten niet blijkt, is het overigens verheugend
om te constateren dat het recreatieschap thans serieuze stappen zet
om tot een betere aansturing van Recreatie Midden Nederland te
komen en ook daarmee tegemoet komt aan de zienswijze van de raad.

Financiële aspecten
De uitgangspunten voor de programmabegroting van het recreatieschap
passen binnen de uitgangspunten die de gemeente voor haar eigen begroting
hanteert.
Communicatie aspecten
Het bestuur van het recreatieschap ontvangt bijgaande brief.
Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief
2. Uitgangspunten voor de programmabegroting 2020
3. Kadernota 2019-2022
4. Concept raadsbesluit
5. Concept brief aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap
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