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Onderwerp 
Programmabegroting 2016 & Jaarrekening 2014 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde  
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Een zienswijze op de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016 van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief (verseonnr. 
176643). 

2. Mocht het bestuur van het NRIJ niet kunnen of willen ingaan op ons verzoek conform 
zienswijze en dus tot uitkering aan de deelnemers overgaat: 

 Het door de NRIJ terug te geven bedrag vanuit de jaarrekening 2014 te reserveren in 
een bestemmingsreserve t.b.v. de landschapstafel in oprichting. 

 

 
Inleiding 
Op 15 april 2015 heeft het dagelijks bestuur van Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde u haar 
ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 toegezonden en de mogelijkheid geboden om vóór 3 juli 
2015 uw zienswijze daarop te geven.  
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting en daarmee invloed uitoefenen op het door de 
regeling gevoerde beleid. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Nota Verbonden Partijen 2009 
 
Argumenten 
De raad besluit om een zienswijze in te dienen inhoudende dat er geen opmerkingen zijn op de 
voorgestelde programmabegroting.  
  
In de voorliggende ontwerpbegroting zijn namelijk de volgende punten opgenomen:  

1 Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de door de Kring van 
gemeentesecretarissen vastgestelde indexeringspercentage van -/- 0,65%  
De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat van de som 
der lasten verminderd met de opbrengsten. De lasten zijn, in principe alleen daar waar 
mogelijk, geïndexeerd met het genoemde indexpercentage van -/- 0.65%.  
Kapitaallasten worden niet geïndexeerd. Uit het oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe zijn 
de baten (opbrengsten) niet geïndexeerd. De bijdrage aan het NRIJ voor 2016 bedraagt 
€232.267,=(in 2015 nog €232.789,=)  
 

2. De programmabegroting 2016 is opgesteld op basis van bestendig beleid. Lopende zaken 
komend vanuit 2015 als de ontwikkeling van Johannapolder en Hooge Nesse zijn 
meegenomen bij deze begroting. Er zijn geen nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen opgenomen 
in de begroting. Zie kopje kanttekeningen voor de achterliggende redenen. 
 

3. De financiële positie van het NRIJ is solide. Het NRIJ hanteert met ingang van 2014 voor haar 
algemene reserve een weerstandsrato van 1,4.   

 



Overleg gevoerd met 
Afdeling Financiën 
 
Kanttekeningen 
De volgende onderstaande zaken maken dat gekozen is voor begroting conform bestendig beleid.  
 
Toekomst Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en ondersteuningsorganisatie GZH 
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en 
Zwijndrecht participeren met de provincie Zuid-Holland in de gemeenschappelijke regeling Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde. De afgelopen jaren is in de natuur- en recreatieschappen binnen de 
provincie Zuid-Holland (waaronder NRIJ) gesproken over de wijze van governance/aansturing binnen 
het natuur- en recreatiebeleid en de samenwerking met en participatie van andere (maatschappelijke 
en private) partijen. Ook is er een breed gedeelde wens tot effectievere aansturing van kwaliteit van 
beheer van en meer grip op de recreatiegebieden. Daarnaast speelt een juridische 
(aanbestedingsrechtelijke) problematiek. De dienstverlening zoals die door Groenservice Zuid-Holland 
(GZH) voor de schappen wordt verricht is op basis van de aanbestedingswet 2012 niet meer 
toegestaan. Deze problematiek wordt in 2016 verder aangescherpt o.g.v. een recente Europese 
richtlijn. 
 
Vanuit de wens te komen tot een efficiënte aansturing van het beheer en organisatie van de natuur- 
en recreatieschappen, worden de komende maanden (in 2015) meerdere toekomstscenario’s voor de 
toekomst van de recreatieschappen in het grootstedelijk gebied en de ondersteuningsorganisatie GZH 
uitgewerkt. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek voor het NRIJ moeten leiden tot richtinggevende uitspraken over de 
toekomst van dit recreatieschap en de ondersteuningsorganisatie GZH. Vanuit 
aanbestedingstechnische overwegingen is het noodzakelijk om voor 1 januari 2016 bestuurlijke 
besluitvorming over de toekomst van de recreatieschappen en de GZH afgerond te hebben. 
 
Vernieuwing samenwerking metropolitaan groen IJsselmonde   
In het kader van de vernieuwing van de organisatie van het metropolitaan groen wordt gewerkt aan de 
oprichting van landschaptafels en regiegroep metropolitaan groen. De landschapstafel IJsselmonde 
wordt het samenwerkingsverband voor ontwikkeling en beheer van recreatief groen en water, 
recreatieve infrastructuur, natuur en landschap op het eiland IJsselmonde. Afgesproken is om op een 
geleidelijke organische manier invulling te geven aan deze landschapstafel. Wat dit betekent voor de 
positie, rol en taken van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde wordt in een later stadium 
duidelijk.    
 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen  
In het kader van de vernieuwing van de organisatie  van het metropolitaan groen is vast komen te 
staan dat ontvlechting/ opheffing van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen een belangrijk thema is 
om nader uit te werken. Momenteel wordt in opdracht van het Koepelschap een onderzoek uitgevoerd 
naar deze ontvlechting/opheffing van het Koepelschap. In het najaar van 2015 zal hierover naar 
verwachting besluitvorming worden gevraagd van de betrokken gemeenteraden en provinciale staten. 
 
De opheffing van het Koepelschap zal namelijk naar verwachting gevolgen hebben voor de financiële 
verdeelsleutel binnen de recreatieschappen, wel totaal budgetneutraal; dus totale financiële bijdrage 
aan de schappen (voor Ridderkerk: NRIJ en Koepelschap) voor de individuele gemeenten en 
provincie zal gelijk blijven.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de conceptbrief met zienswijzen verzonden. 
 

Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 

Financiën  
De gevraagde gemeentelijke bijdrage in kader van de programmabegroting 2016 valt binnen het 

hiervoor in de gemeentebegroting geraamde budget.  
 



Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
  

  
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 
 
 
 
 
 

de burgemeester, 
 
mw. A. Attema 
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