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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Nieuw Reijerwaard zienswijze begroting 2018 

Commissie:  
Samen Wonen 11 mei 
2017 

BBVnr: 
1211067 

Portefeuillehouder:  
Smit, V.A. 

Gemeenteraad: 
18 mei 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1211107 

e-mailadres opsteller:  
r.groenewegen@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Voorgestelde concept zienswijze op de begroting 2018 en de eerste begrotingswijziging 2017 
van de GR Nieuw Reijerwaard vast te stellen en te versturen aan het Algemeen Bestuur van 
de GR 

 
 
Inleiding 
De GR Nieuw Reijerwaard heeft op 31 maart haar ontwerpbegroting 2018 en de eerste 
begrotingswijziging 2017 aan de gemeenteraad van Ridderkerk aangeboden. Het algemeen bestuur 
van de GR zal 26 juni deze documenten vaststellen. De gemeente heeft tot 5 juni gelegenheid 
gekregen om haar zienswijze in te dienen. 
 
De begroting betreft één jaarschijf van de Grondexploitatie van de GR. Deze GREX wordt vastgesteld 
en regelmatig geactualiseerd door het AB van de GR. De GREX is geheim, en voor raadsleden in te 
zien bij de griffie.  
 
Beoogd effect 
Invloed uitoefenen op en betrokkenheid tonen bij het (financiële) beleid van de GR en de ontwikkeling 
van Nieuw Reijerwaard. 
 
Relatie met beleidskaders  
De gemeente Ridderkerk is één van de deelnemers in de GR Nieuw Reijerwaard. De GR heeft als 
doel om het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te ontwikkelen, en bij te dragen aan het versterken 
van het totale agrologistieke cluster.  
 
Argumenten 

1. De gemeenteraad heeft via de zienswijzeprocedure de mogelijkheid en de bevoegdheid om 
zich uit te spreken en daarmee invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de GR 
Nieuw Reijerwaard. 

 
Overleg gevoerd met  
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
De belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen zijn benoemd in de begrotingstekst, en meer 
uitgebreid in de GREX.  
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Na besluitvorming in de raad zal de zienswijze worden verzonden aan de GR. Het AB van de GR stelt 
de begroting vast op 26 juni. 
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Evaluatie/monitoring  
De begroting wordt elk voorjaar geactualiseerd en voor zienswijze aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten toegezonden. De GREX wordt tweemaal per jaar geactualiseerd.  
 
Financiën  
De gemeenten dragen niet bij aan de begroting van de GR 
 
Juridische zaken  
n.v.t. 
 
Duurzaamheid  
Niet van toepassing op de begroting in algemene zin. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
n.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
Aanbiedingsbrief van de GR d.d. 31 maart 2017 
Ontwerp begroting GR Nieuw Reijerwaard 2018 
Voorstel eerste begrotingswijziging GR Nieuw Reijerwaard 2017 


