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1. ONTWERP-BESLUIT
Kennis te nemen van het besluit van de memo:
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Vanuit het bestuur van het recreatieschap is gevraagd om inzicht te krijgen in het verloop van de
voorzieningen en de reserves komende jaren. Enerzijds is de behoefte er om in te schatten of de
reserves niet te groot zijn, zodat indien dat zo is er een deel terug zou kunnen naar de deelnemers.
Anderzijds zijn er zorgen of de ambities die er komende jaren zijn wel verwezenlijkt kunnen worden.
Zeker ook met het oog op de onzekerheid van de bijdragen van de Provincie Zuid Holland en de
gemeente Rotterdam. Met het oog op investeringen die het komende jaar op stapel staan is inzicht
noodzakelijk om bestuurlijk te kunnen beoordelen of deze investeringen nog kunnen plaatsvinden. In
deze notitie zijn de vrij besteedbare reserves en de voorziening groot onderhoud in beeld gebracht.
Daarbij is er in deze notitie vanuit gegaan dat het wegvallen van deze bijdragen nog niet op een
andere wijze gecompenseerd worden. Dit is puur een financieel technische weergave en is dus het
meeste negatieve scenario dat voor te stellen is. De komende jaren zal gewerkt worden aan een
financiële optimalisatie (startnotitie is geagendeerd in het AB van 23 februari 2022) om zodoende op
verantwoorde wijze het (deels) wegvallen van de bijdragen te kunnen compenseren.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB van 2 februari 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De memo geeft een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Hoogachtend,

Dhr. R. ‘t Hoen
Secretaris

2

