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Aan 

Het dagelijks bestuur van de GR  
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
Postbus 341 
3100 AH  SCHIEDAM 
 

 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Datum 

 9892 -  

    

Contact Telefoon Email  

PL van Pagee 0180 451 217 E.v.Pagee@ridderkerk.nl 

   

Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting 2014 van Natuur- en 

Recreatieschap IJsselmonde 

 

 

Geachte heer Geense, 

Bij brief van 25 maart 2013, ontvangen op 2 april 2013, hebt u ons de 
ontwerp-programmabegroting 2014 van het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde toegezonden.  
 
Wij hebben de ontwerp-programmabegroting 2014 behandeld in onze 
vergadering van 30 mei 2013. De programmabegroting geeft ons  
aanleiding tot een reactie.  
 
Reactie op de programmabegroting 2014  
In de begroting 2014 wordt informatie over het meerjarig groot onderhoud 
gegeven. Als commentaar op een vorige begroting is aangegeven, dat 
deze informatie tot dan toe ontbrak en dat deze nodig was voor het inzicht 
in toekomstige onderhoudsverplichtingen. De informatie is nu verbeterd. 
Een grafiek (blz. 16) geeft een overzicht van het te verwachten groot 
onderhoud over de periode 2013-2021. Deze sluit echter niet aan bij de 
prognose van de balans (blz. 23) en de specificatie van de staat van 
voorzieningen (blz. 32). In de toelichting op de staat van voorzieningen 
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staat dat dit komt door onzekerheid in de voorbereiding en uitvoering van 
2013, 2014 en verder. Maar op deze wijze is er nog steeds onvoldoende 
inzicht in de toekomstige onderhoudsverplichtingen, de daarvoor in de 
exploitatie geraamde structurele dotatie aan de onderhoudsvoorziening en 
het verloop van het saldo van de voorziening. Dit inzicht is nodig om tijdig 
een stil overschot en een stil tekort in de voorziening te kunnen signaleren.  
Wij verzoeken u dan ook om in de volgende begroting aansluiting aan te 
brengen tussen de grafiek en het verwachte verloop van de voorziening.  
De meerjarenraming van de onderhoudsvoorziening (blz. 32) van de 
begroting mag bovendien geen PM-posten meer bevatten. 
 
 
 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Ridderkerk, 

de griffier, 

 

 

mr. J.G. van Straalen 

de voorzitter, 

 

 

mw. A. Attema 

  

  

 


