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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Ontwerp-jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 
2018 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 
(NRIJ) 

Commissie:  
Samen wonen 15 juni 2017 

BBVnr: 
1226270 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad: 
29 juni 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1226308 
 

e-mailadres opsteller:  
m.rienks@bar-organisatie.nl  

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De ontwerpjaarstukken 2016 NRIJ voor kennisgeving aan te nemen.  
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 en daarop een zienswijze indienen 
overeenkomstig bijgevoegde brief. 
 
Inleiding 
Op 11 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van het NRIJ haar ontwerpbegroting 2018 toegezonden 
en de mogelijkheid geboden om vóór 7 juli 2017 uw zienswijze daarop te geven. De begroting wordt 
aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden in zijn vergadering van 7 juli 2017. 
 
De ontwerpbegroting bevat voor de zienswijze de volgende belangrijke informatie:  
- de begroting is beleidsarm  
- de gemeentelijke bijdrage aan het NRIJ is voor 2018 € 314.363. Dit bedrag bestaat uit twee 
componenten, namelijk de oude bijdrage NRIJ (€ 232.267) + de bijdrage aan het Koepelschap (€ 
82.093). Bij het besluit van 13 oktober 2016 voor opheffing van het Koepelschap is namelijk besloten 
dat deze bijdrage naar de NRIJ gaat. Zonder het deel van het Koepelschap blijft de bijdrage nagenoeg 
gelijk aan die van 2017 aan het NRIJ, namelijk € 231.329. 
- als risico’s zijn de volgende onderwerpen in beeld:  

1. De Pendrechtse Molen (in verband met mogelijke onverwachte gebreken)  
2. Het baggeren van de jachthaven van Rhoon  
3. De invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen  
4. De uittreding van de provincie uit de recreatieschappen. 
5. De uittreding van de gemeente Rotterdam uit de recreatieschappen. 

 
Beoogd effect 
Door het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 kan invloed worden uitgeoefend op 
of instemming gegeven worden aan het door het NRIJ te voeren beleid. 
 
Relatie met beleidskaders  
Nota Verbonden Partijen  
Structuurvisie Ridderkerk.  
De gronden van het NRIJ in de gemeente Ridderkerk maken deel uit van de (verbindende) groene 

gebieden opgenomen in de Structuurvisie Ridderkerk.  

Argumenten 
1. Door kennis te nemen van de jaarstukken 2015 kan een beeld worden gevormd van het door 

de NRIJ gevoerde (financiële) beleid.  
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2. U wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2018 van het NRIJ om 
daarmee aan te geven, dat:  

- ingestemd wordt met het beleidsarm vaststellen van de begroting 2018 
- aandacht wordt gevraagd voor meerjarige borging van het beheer en onderhoud van 
de door het NRIJ beheerde gebieden bij de besluitvorming over de toekomst van het 
NRIJ dan wel bij uittreding van deelnemers 

 
Overleg gevoerd met  
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
De besluitvorming over de toekomst van het NRIJ, die dit jaar plaats moet vinden, brengt vooralsnog 
onzekerheid met zich mee. Dit punt is ook benoemd in de programmabegroting 2018. In de loop van 
2017, en mogelijk pas in 2018, zal hierover duidelijkheid ontstaan.  
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Na besluitvorming wordt de zienswijze verzonden aan het Dagelijks Bestuur van het NRIJ. 
 
Evaluatie/monitoring  
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
De geraamde bijdrage aan het NRIJ wordt opgenomen in de gemeentebegroting 2018. 
 
Juridische zaken  
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid  
De natuur- en recreatieterreinen van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde worden beheerd 
volgens het principe schoon, heel en veilig. Er wordt aangestuurd op continuering van dit beleid. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Niet van toepassing.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Aanbiedingsbrief NRIJ 11 april 2017 
2. Ontwerp-Jaarstukken 2016 
3. Concept accountantsverslag 2016 
4. Ontwerpbegroting 2018 
5. Conceptbrief met zienswijze 
6. Raadsbesluit 


