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Onderwerp 
1e begrotingswijziging 2015 en 2016 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
 
College besluit 
1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2015 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
2. Een zienswijze in te dienen op de 1

e
 begrotingswijziging 2015 en 2016 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, gehoord de commissie Samen wonen. 
3. De commissie Samen Wonen te consulteren door de Najaarsrapportage en de brief met concept-
zienswijze aan de commissie voor te leggen. 
 
Inleiding 
Bij brief van 3 november 2015 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde (NRIJ) alle deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling NRIJ de Najaarsrapportage 
2015 toegezonden. Ook de bijbehorende 1

e
 begrotingswijziging 2015 en 2016 zijn daarbij toegezonden. 

Het Dagelijks Bestuur van de NRIJ biedt de mogelijkheid daarop een zienswijze kenbaar te maken.  
Het DB zal de begrotingswijzigingen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden in de 
vergadering van 11 december 2015. 
 
Beoogd effect 
Door het indienen van een zienswijze op de begrotingswijzigingen aangeven, dat met deze wijzigingen 
kan worden ingestemd. 
 
Relatie met beleidskaders:  
Er is indirect een relatie met de Structuurvisie Ridderkerk. Het NRIJ verzorgt onder andere het beheer en 
onderhoud van het Oosterpark, de Donckse Velden en de surfbocht bij de Waal in Ridderkerk. Deze 
maken onderdeel uit van de groenstructuur, zoals opgenomen in de Structuurvisie. 
 
Argumenten 
1. Door kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2015 wordt duidelijk, waarom de 
begrotingswijzigingen voorgesteld worden en wordt een goed beeld verkregen van de stand van zaken 
zowel inhoudelijk als financieel. 
2. Omdat de begrotingswijzigingen beleidsmatig leiden tot gewenste aanpassingen kan daarmee worden 
ingestemd. Bovendien leiden de begrotingswijzigingen niet tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. 
3. Omdat het formeel aan de raad is om te reageren, maar de termijn daarin niet meer voorziet, is met de 
griffie afgesproken de zienswijze uit te laten gaan van uw college, gehoord de commissie Samen wonen. 



 
 

Desgewenst kan de commissie Samen wonen opmerkingen maken over de zienswijze. 
 
Kanttekeningen 
Het is niet mogelijk geweest het bij de gemeente afgesproken  proces voor raadsbehandeling te volgen. 
Dit gelet op de termijn, waarop een reactie wordt verwacht (vóór 11 december 2015).  
 
Overleg gevoerd met 
Er is navraag gedaan bij het NRIJ, waarom niet de volle termijn voor het geven van een zienswijze in acht 
is genomen.   
Het NRIJ staat nogal onder druk door extra werkzaamheden (scenario onderzoek toekomst NRIJ) en 
wisselingen in het ambtelijk apparaat bij het NRIJ vanwege de onzekerheden rond de toekomst van de 
recreatieschappen en de Groen Service Zuid-Holland. Uitstel van behandeling door het Algemeen 
Bestuur is niet gewenst. Het aanpassen van de datum voor vaststelling van de begrotingswijzigingen 
door het Algemeen Bestuur was ook geen begaanbare weg. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na uw besluit wordt de zienswijze nagezonden voor de commissie Samen wonen van 1 december 2015. 
Na behandeling in de commissie Samen wonen op 1 december wordt de zienswijze verzonden aan het 
Dagelijks Bestuur van het NRIJ. 
 
Evaluatie/monitoring 
nvt 
 
Financiën  
De 1

e
 begrotingswijziging 2015 heeft onder meer en vooral betrekking op de teruggave uit de Algemene 

Reserve van een bedrag aan de deelnemers met een totale omvang van € 840.000,-. Daarover heeft al 
eerder besluitvorming plaats gevonden. Met het bedrag dat Ridderkerk heeft terug ontvangen is in de 
begroting Ridderkerk 2016 dan ook al rekening gehouden.  
Verder zijn er geen financiële gevolgen voor Ridderkerk. 
 
Juridische zaken 
nvt 
 
Duurzaamheid 
nvt 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
nvt 
 
Overige PIJOFACH zaken 
nvt 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
nvt 
 
Bijllagen 
 
- Brief NRIJ van 3 november 2015 
- Najaarsrapportage 2015 NRIJ 
- 1

e
 begrotingswijziging NRIJ 2015  

- 1
e
 begrotingswijziging NRIJ 2016 

- concept brief zienswijze  
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