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ontwerp-programmabegroting en Jaarrekening 2020 Recreatieschap Voorne-Putten

Geacht bestuur,
Op 15 april 2021 heeft u de ontwerp-programmabegroting en Jaarrekening 2020 aan de
gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling aangeboden. De documenten zijn op 27 mei 2021 in ons college behandeld en op 2 juni 2021 in onze gemeenteraad. Met deze brief willen wij onze zienswijze indienen op de ontwerp-programmabegroting.
Wij zijn van mening dat het eigen vermogen (reserve(s)) van 4 miljoen euro van het Recreatieschap al jaren te hoog is in relatie tot de totale begroting en ook in relatie tot de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Ook de voorziening voor het onderhoud lijkt met 1 miljoen euro aan de hoge
kant. Deze aspecten zijn in voorgaande jaren ook aangegeven, maar we zien nog geen verbetering of aanpassing hier op. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om dit nogmaals te
bekijken en te bezien hoe hier op een andere wijze mee omgegaan kan worden.
Wij vragen ons ook af waarom het rekeningresultaat opgenomen wordt in de investeringsreserve en niet in de algemene reserve of waarom er niet voor is gekozen om het positieve
resultaat terug te storten naar de deelnemers dan wel een korting op de komende
deelnemersbijdrage te verlenen.
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Wij horen graag van u hoe u om zult gaan met onze opmerkingen en verzoeken u ons op de
hoogte te houden van eventuele toekomstige wijzigingen, mede gezien de ontwikkelingen ten
aanzien van de uittreding van de gemeente Rotterdam en provincie.
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