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In de zomernota € 3.546 bijramen op product recreatie en toerisme.
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Inleiding
In 2018 is besloten voor 2019 en 2020 een bijdrage te betalen aan de samenwerking Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug. De helft van de gevraagde bijdrage is opgenomen in de begroting
2019 en 2020. De restant bijdrage zou gedekt worden uit de teruggave naar aanleiding van de 
opheffing UHVK. Het bedrag is ook ontvangen en ten gunste van het jaarresultaat 2018 
gekomen en daarmee te gunste van de algemene reserve. In 2019 is een deel van het bedrag 
benut voor de kleine overschrijding. Bij de factuur voor 2020 is geconstateerd dat een 
vergelijkbare overschrijding van het budget als in 2019 aan de orde is.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met deze overschrijding van ca. 3.500 en de wijze van verantwoording?

Hiermee zijn ook alle rekeningen in dit budget betaaid, dus zijn geen verdere overschrijdingen 
te verwachten. Er is nog wel een kans dat binnen programme 4 en binnen budget economie in 
loop van het jaar geld beschikbaar is, zodat er geen overschrijding ontstaat, maar dat is op dit 
moment nog niet met zekerheid te stellen.

Beoogd resultaat (wat)
Voldoen aan de afspraken in de samenwerking.

Kader
Afspraken Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, totaal budget recreatie.

Argumenten
Gelet op de afspraken anno 2020 ten aanzien van overschrijdingen van budgetten, dit advies. 
Voorgesteld wordt om het verwerken in de zomernota.

In 2019 was sprake van een vergelijkbare overschrijding.
Budget nummer 656001 is begroot 36.507 voor pakket routes en paden en Stichting Nationaal 
Park. Voor routes en paden reeds 21.372 betaaid.
Voor 2020 gaat het nu nog om de bijdrage aan de stichting Nationaal Park van 18.681 ex btw 
waarmee het bedrag € 3.546 meer is dan begroot.

De extra kosten 2019 en ook die van 2020 lopen ook via het jaarresultaat en daarmee 
uiteindelijk ook ten laste van de algemene reserve. Over de drie jaren gemeten is er daarmee 
een voordeel maar omdat opbrengsten en kosten in het jaar geboekt moeten worden waar in 
ze vallen is het voor 2020 een nadeel.
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Aanpak/uitvoering
Akkoord gaan en verwerken in zomernota.

Conclusie
Gezien vaste afspraken en vergelijkbaar met 2019, akkoord gaan en verwerken in zomernota.


