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Geacht bestuur, 
 
 
Op 15 april 2015 heeft u uw ontwerpbegroting 2016 toegestuurd om ons gelegenheid te geven onze 
zienswijze daarop te geven. U heeft om onze zienswijze gevraagd voor 3 juli 2015. 
 
Wij hebben deze stukken besproken in onze raadsvergadering van 21 mei 2015. De ontwerpbegroting 
geeft ons geen reden tot het maken van opmerkingen.  
 

Naar aanleiding van de jaarstukken van 2014 willen wij graag het volgende opmerken: 

 Bij behandeling van de jaarrekening van 2014 heeft uw dagelijks bestuur op 3 april 2015 besloten  

vanwege het ruime weerstandsvermogen de algemene reserve af te romen ten bedrage van 

€840.000 en dit bedrag aan de deelnemende partijen uit te keren door middel van verrekening 

met de deelnemersbijdrage; 

 Het heeft onze instemming dat het NRIJ het weerstandsvermogen terugbrengt tot een niet meer 

dan voldoende niveau, waarmee de betreffende middelen dus beschikbaar komen voor inzet op 

de doelen die de deelnemende partijen zich gesteld hebben; 

 In dit verband verdient het ons inziens aanbeveling dat overwogen wordt de betreffende gelden 

niet aan de afzonderlijke deelnemende partijen uit te keren, maar in plaats daarvan direct een 

alternatieve bestemming te geven in de sfeer van de gemeenschappelijke inzet op actuele 

problematiek op IJsselmonde met betrekking tot ontwikkeling en beheer van groen- en 

recreatievoorzieningen; 

 Wij willen er daarom voor pleiten dat uw bestuur alsnog besluit het betreffende bedrag van 

€840.000 voor de landschapstafel IJsselmonde i.o. te bestemmen, aan welke organisatie 

dezelfde partijen deelnemers als aan het NRIJ en die op dit moment nog niet kan bogen op 

adequate financiering voor haar apparaatskosten en beoogde taken; 
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 Mocht uw bestuur niet aldus kunnen of willen besluiten, dan zouden wij het in dat geval op prijs 

stellen als het de deelnemende partijen zou willen suggereren de hen toebedeelde meevaller  te 

willen reserveren/bestemmen ten behoeve van de landschapstafel IJsselmonde. 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
de griffier, de voorzitter, 
  
  
  
  
mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 
 


