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AB 18 MAART 2020 

HIT/2020-AB18032020-6.2 

 
Aan het Algemeen Bestuur 
 
Datum  : 5 maart 2020 
Onderwerp : 1e voortgangsrapportage 2020 en 
   1e begrotingswijziging 2020 
 
In deze eerste voortgangsrapportage zal op hoofdlijnen de stand van zaken worden aangegeven door 
de begroting 2020 en de op dit moment verwachte realisatie naast elkaar te zetten. Als gevolg van 
enkele wijzigingen in de exploitatie van de golfbaan is er aanleiding voor een (1e) begrotingswijziging.  
Allereerst zal worden ingegaan op de begroting en een prognose voor het totale gebied. 
 
Begroting en prognose totaal. 
De vastgestelde begroting 2020 is weergegeven in het volgende overzicht. Naast de begrotingscijfers 
zijn de per begin maart 2020 gerealiseerde uitgaven en inkomsten weergegeven. Verder is in de 
laatste kolom een prognose voor het gehele jaar 2020 gegeven. 
 
Overzicht 2020 totaal  begroot  gereal.  prognose 
Lasten         

Kapitaallasten  222.365  38.211  229.265 
Personeelskosten  529.695  89.949  539.695 
Reis- en verblijfkosten  3.466  444  2.666 
Belastingen  59.687  8.915  53.487 
Verzekeringen  10.938  1.956  11.738 
Bureaukosten  68.786  12.214  73.286 
Technisch onderhoud  677.016  111.586  669.516 
Overige kosten  174.426  29.338  176.026 
Reserveringen  177.110  29.518  177.110 

Totaal lasten  1.923.490  283.921  1.932.789 
          
Baten       
Opbr. eenmalig en MGH  23.311  6.052  36.311 
Huur en pachten  107.072  17.112  102.672 
Overige expl.baten  1.267.171  207.362  1.244.171 
Bijdrage gemeenten  604.444  100.741  604.444 

Totaal baten  2.001.998  325.215  1.987.598 

           

Resultaat voor bestemming  78.508     54.808 
 
In de prognose is een aantal afwijkingen te zien, die met name te maken hebben met de exploitatie 
van de golfbaan en meer overige kosten voor het openbare gebied. Om hierin een goed inzicht te 
kunnen geven zal apart op de onderscheiden begrotingen en wijzigingen worden ingegaan.  
 
Begroting en prognose algemeen / openbaar gebied. 
In het volgende overzicht zal apart op algemeen / openbaar gebied worden ingegaan met een 
onderscheid naar begroting, gerealiseerd tot begin maart 2020 en een prognose. 
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Er moet € 400,- meer voor verzekeringen worden geraamd en € 1.600,- meer voor overige kosten / 
publiciteit en voorlichting. Aan de inkomstenkant is echter ca € 2.000,- meer aan diverse inkomsten 
te verwachten vanwege vergoedingen voor het bedrijfsmatig uitlaten van honden en Tennet, 
waardoor lasten en baten weer in evenwicht zijn. De wijzigingen hebben dan ook geen 
consequenties voor de bijdragen van de gemeenten. 
 
Begroting en prognose golfbaan. 
In het volgende overzicht zal apart op de golfbaan worden ingegaan, waarbij eveneens onderscheid 
is gemaakt naar begroting, gerealiseerd tot begin maart 2020 en een prognose. 
 
Overzicht 2020 golfbaan  begroot  gereal.  Prognose 
Lasten       
Kapitaallasten  222.365  38.211  229.265 
Personeelskosten  314.605  54.101  324.605 
Reis- en verblijfkosten  2.326  254  1.526 
Belastingen  39.460  5.543  33.260 
Verzekeringen  8.518  1.486  8.918 
Bureaukosten  64.878  11.563  69.378 
Technisch onderhoud  451.823  74.054  444.323 
Overige kosten  116.628  19.438  116.628 
Reserveringen  92.500  15.417  92.500 

Totaal lasten  1.313.104  181.856  1.320.404 
         
Baten       
Opbr. eenmalig en MGH  21.991  5.499  32.991 
Huur en pachten  102.450  16.342  98.050 
Overige expl.baten  1.267.171  207.362  1.244.171 

Totaal baten  1.391.612  223.703  1.375.212 

            

Resultaat voor bestemming  78.508    54.808 

Overzicht 2020 algemeen  begroot  gereal.  Prognose 
Lasten       
Kapitaallasten  0  0  0 
Personeelskosten  215.090  35.848  215.090 
Reis- en verblijfkosten  1.140  190  1.140 
Belastingen  20.227  3.371  20.227 
Verzekeringen  2.420  470  2.820 
Bureaukosten  3.908  651  3.908 
Technisch onderhoud  225.193  37.532  225.193 
Overige kosten  57.797  9.900  59.397 
Reserveringen  84.610  14.102  84.610 

Totaal lasten  610.386  102.064  612.386 
         
Baten       
Opbr. eenmalig en MGH  1.320  553  3.320 
Huur en pachten  4.622  770  4.622 
Bijdrage gemeenten  604.444  100.741  604.444 

Totaal baten  610.386  101.511  612.386 

            

Resultaat voor bestemming  0    0 
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Er moet ca € 7.000,- meer geraamd worden voor kapitaallasten (afschrijving op investeringen uit 
2019), de post personeelskosten moet met € 10.000,- worden verhoogd vanwege enige uitbreiding 
van de formatie en ook de post bureaukosten moet worden verhoogd met € 4.500,-. Er zijn voorts 
enige kleine aanpassingen wenselijk bij de posten vergoedingen en verzekeringen en de post 
belastingen kan worden verlaagd met  € 6.200,- vanwege minder te ramen vennootschapsbelasting. 
Verder kan ook op de post technisch onderhoud € 7.500,- worden bespaard, omdat er iets teveel was 
geraamd. Per saldo moet er dan aan lasten circa € 7.300,- meer worden uitgegeven. 
Aan de inkomstenzijde kan de opbrengst MGH met ca € 11.000,- worden verhoogd, evenals de 
posten opbrengst driving range (€ 7.000,-) en diverse opbrengsten (10.000,-). Voor de driving range is 
echter ook minder huuropbrengst te verwachten (€ 4.400,-) door het vertrek van één van de 
golfpro’s. Er zijn verder aanmerkelijk minder inkomsten te verwachten als gevolg van minder verkoop 
van jaarkaarten (€ 45.000,-). In totaal moeten de verwachte baten worden verlaagd met € 16.400,-.  
Het verwachte resultaat golfbaan neemt door € 7.300,- meer uitgaven en € 16.400,- minder 
inkomsten af met ca € 23.700,- en komt dan per saldo uit op ca € 54.800,-. 
 
Samenvatting. 
De voornaamste wijzigingen in de verwachte uitgaven en inkomsten voor het openbare gebied 
betreffen meer kosten voor verzekeringen en overige kosten / publiciteit en voorlichting. Aan de 
inkomstenkant is echter ca € 2.000,- meer aan inkomsten te verwachten. Per saldo zijn de wijzigingen 
in evenwicht en hebben ze geen consequenties voor de bijdragen van de gemeenten.  
 
Voor wat betreft de golfbaan moet er ca € 22.000,- meer geraamd worden voor kapitaallasten, 
personeelskosten en bureaukosten. Er hoeft echter minder geraamd te worden voor belastingen en 
technisch onderhoud ad € 13.700,-. In totaal moet er dan aan lasten circa € 7.300,- meer worden 
uitgegeven. Aan de inkomstenzijde kan de opbrengst met ca € 28.000,- worden verhoogd door meer 
opbrengsten MGH, driving range en diverse opbrengsten. Er is echter ook ca € 49.500,- minder 
opbrengst te verwachten uit huur / pacht en uit kaartverkoop door minder verkoop van jaarkaarten. 
In totaal moeten de verwachte baten worden verlaagd met € 16.400,-. Het verwachte resultaat 
golfbaan neemt hierdoor af met ca € 23.700,- en komt dan uit op ca € 54.800,-. 
De hiervoor toegelichte wijzigingen aan de uitgavenkant van het begrotingsdeel algemeen / 
openbaar gebied en de wijzigingen in het begrotingsdeel golfbaan zijn verwerkt in een 1e 
begrotingswijziging 2020. 
 
Voorstel. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijgaande besluit. 
 
Het Dagelijks Bestuur.  
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 CONCEPT-BESLUIT 
 
 
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland; 
 
 
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur dd 5 maart 2020; 
 
 
gelet op de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Hitland; 
 
 
BESLUIT : 
 
 
A.  in te stemmen met de 1e voortgangsrapportage 2020; 
 
B.  de 1e begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 
 
C.  de 1e begrotingswijziging toe te zenden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en de 

provincie Zuid-Holland. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland 
op 18 maart 2020 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
 
 
D.A. de Haas, voorzitter 
 
 
R.L.M. den Ouden, secretaris. 
 
 
 


