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Raad van de gemeente Ridderkerk 
T.a.v. de heer J. van Straalen 
Postbus 271 
2980 AG  RIDDERKERK 
NEDERLAND 
 
 

Contact Carin Sonneveld  
Telefoon 06 47193098  
E-mail Sonneveld@nieuwreijerwaard.eu
Uw kenmerk -  
Ons kenmerk UIT/08514  
Onderwerp Verzoek zienswijze 

begrotingswijziging nummer 2 
van 2021  

Bijlage(n) 0  
Datum 12 augustus 2021 
  

Geachte heer Van Straalen, 
 
In artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is de procedure opgenomen met betrekking tot het 
vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen. De procedure is voorgeschreven in artikel 35 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Hierbij sturen wij uw raad de begrotingswijziging nummer 2 van 2021 voor het indienen van een zienswijze. De GRNR is 
voornemens om in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 november 2021 de begrotingswijziging nummer 2 van 
2021 vast te stellen. Uw raad heeft tot 5 oktober 2021 de gelegenheid voor het indienen van een zienswijze. 

Toelichting 
De GR Nieuw Reijerwaard is ingericht om binnen haar rechtsgebied minimaal 90 hectare bedrijventerrein met de daarbij 
horende ontsluiting en groen te ontwikkelen. Daarvoor voert de GRNR een grondexploitatie, waarin alle kosten en 
opbrengsten zijn opgenomen. De grondexploitatie is de begroting voor de looptijd van het gehele project en wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Uit de tussentijdse rapportage nummer 1 van 2021 blijkt dat het merendeel van de jaarkosten 2021 van 
IJsselmondse Knoop doorschuiven naar het jaar 2022. De gewijzigde fasering van de kosten betekent feitelijk in 2021 € -8 
miljoen aan kosten (ten opzichte van de begroting 2021) en in 2022 € +8 miljoen aan kosten. Dit wordt geheel veroorzaakt 
door de veranderde fasering van de kosten tussen deze twee jaren. Het totaal van de beide jaren blijft dus gelijk en evenzo 
wijzigt het saldo van de grondexploitatie hier niet door. Om deze reden zal de grondexploitatie nu niet aangepast worden, 
maar zal deze wijziging uiteraard wel meegenomen worden bij de eerstvolgende actualisatie grondexploitatie per 1 januari 
2022. 
 
Mutatie 
Bedragen in € 1.000 
   Begroting   Begroting  Mutatie 
   na 1e wijz.   na 2e wijz. 
Totaal lasten  € 39.517   € 31.517    € -8.000 
 
Totaal baten  € 39.494   € 39.494   €         0 
 
OHW  €       23   €  -7.977  € -8.000 
(Onderhanden werk) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Gert-Jan Metselaar 
Directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 
 
 


