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Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Geacht bestuur,
De gemeenteraad van de gemeente Houten heeft kennis genomen van de jaarrekening 2017 en
begroting 2019 van het recreatieschap de Stichtse Groenlanden. Met deze brief ontvangt u onze
reactie op deze stukken die zijn behandeld in de vergadering van onze raad op 12 juni 2018.
Jaarrekening 2017
Wij kunnen instemmen met de concept-jaarrekening 2017 onder voorbehoud van een goedkeurende
accountantsverklaring die bij behandeling in de raad nog niet beschikbaar was. Wij complimenteren u
met het afsluiten van het boekjaar 2017 met een positief resultaat van €103.000 terwijl in de
begroting nog werd uitgegaan van een tekort.
Begroting 2019
Wij kunnen zien dat u stappen heeft gezet om te komen tot een meer inzichtelijke begroting en een
meerjarig sluitend evenwicht.
Wij kunnen instemmen met de door u voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2019
van 20% onder de voorwaarde dat in de periode 2019-2022 de bijdrage niet nogmaals wordt
verhoogd. Dit betekent toekomstige extra ambities bovenop de ambities uit het herijkte
Ontwikkelplan, gedekt moeten worden uit bestaande middelen of dat gezorgd moet worden voor
extra inkomsten.
De raad heeft geconstateerd dat de begroting op bepaalde aspecten onvoldoende inzicht geeft. In
paragraaf 2 onder Investeringen valt op dat er forse bedragen worden geïnvesteerd, waaronder
€650.000 voor achterstallig onderhoud van parkeerterreinen. Een groot deel van de investeringen in
2019 lijken terecht te komen bij de Maarsseveense plassen. Dit roept de vraag op of er wel een
evenwichtige verdeling bestaat tussen investeringen en inkomsten van de verschillende terreinen,
mede in relatie tot de bezoekersaantallen per terrein. Dit kan worden opgelost door in de begroting
een overzichtelijke tabel op te nemen met per terrein de investeringen, exploitatielasten, inkomsten
en bezoekersaantallen.
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Tenslotte verzoeken wij u om in de toekomst te streven naar eerdere ambtelijke en bestuurlijke
afstemming over de kadernota en begroting zodat er meer tijd is om gezamenlijk tot een goed
onderbouwde begroting te komen. Een belangrijke stap hierin is het tijdig vaststellen (voor eind 2018)
van de Kadernota 2020.
Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw H. Boerma via
telefoonnummer 030 63 92 611.
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