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Geadviseerd besluit
1. de zienwijze op de begroting 2020 en de 1e begrotingswijziging van de begroting 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard vast te stellen en te versturen.
2. de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard voor kennisgeving
aan te nemen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard heeft op 25 maart 2019 haar ontwerpbegroting
2020 en de 1e begrotingswijziging begroting 2019 toegezonden. De raad heeft tot 24 mei 2019 de
gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging
begroting 2019.
De gemeenteraad heeft op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het recht
om zich uit te spreken over de begroting en de begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke
regelingen. De begroting geeft inzicht in de geraamde inkomsten (grondverkoop) en de uitgaven
(grond, sloop, bouw, organisatie, rente en infrastructuur), met een doorkijk naar de jaren 2021-2023.
De begroting betreft één jaarschijf van de grondexploitatie van de GR. De meest actuele versie van de
grondexploitatie is op 20 maart 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur.
Beoogd effect
Controle op de besluitvorming en invloed uitoefenen op het (financiële) beleid van de
Gemeenschappelijke Regeling 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 verstreken
van het agro-logistieke cluster in de regio.
Argumenten
1.1. De ontwerpbegroting 2020 is voldoende toegelicht en onderbouwd.
De begroting 2020 is een afgeleide van de vastgestelde grondexploitatie. De begroting is een
jaarschijf uit de (geheime) grondexploitatie die op 20 maart door het algemeen bestuur is vastgesteld.
Deze is tot op heden sluitend. In haar bevindingen in het kader van de jaarrekening 2018 heeft de
accountant echter opgemerkt dat de grondexploitatie gevoelig is voor prijs en planning. Verkoop van
percelen tegen het gehanteerde prijsniveau en de geplande fasering is noodzakelijk om een sluitende
grondexploitatie te realiseren. Om deze reden is het goed om in de zienswijze aandacht te schenken
aan de noodzaak om verkopen te realiseren en na te denken over beheersmaatregelen om de kosten
te reduceren.
1.2. De aanpassing van de begroting 2019 is nodig omdat deze is gebaseerd op de vorige
grondexploitatie.
De jaarschijf 2019 van de recent vastgestelde grondexploitatie moet aansluiten op de begroting 2019.
De belangrijkste wijziging is dat de verwachting met betrekking tot de grondverkopen neerwaarts is
bijgesteld en gefaseerd naar latere jaren. Om deze reden worden zowel de kosten als de baten iets
naar beneden bijgesteld.
2.1 Voor een volledig beeld van de positie van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard is
het goed om kennis te nemen van de jaarrekening 2018.
Overleg gevoerd met
N.v.t.
Kanttekeningen
N.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming van de zienswijze stelt de griffie de GR Nieuw-Reijerwaard op de hoogte van het
besluit via bijgevoegde brief.
Besluitvorming van de begroting 2020 en de 1e begrotingswijziging begroting 2019 door het algemeen
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard is voorzien op 1 juli 2019.
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Evaluatie/monitoring
De financiële tussenrapportages en de jaarrekening worden vastgesteld door het algemeen bestuur
van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard. De grondexploitatie wordt twee keer per
jaar geactualiseerd.
Financiën
N.v.t.
Juridische zaken
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Eventuele communicatie wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Zienswijzebrief begroting 2020 GRNR
Jaarrekening_2018
Accountantsverslag_GR_Nieuw_Reijerwaard
Begroting 2020 GRNR
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CONCEPT BESLUIT
Onderwerp:
GRNR zienswijze ontwerp
begroting 2020 en 1e
begrotingswijziging begroting
2019

Gemeenteraad:
23 mei 2019

Zaaknummer:
57793

Commissie Samen leven
9 mei 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 16 april 2019,

BESLUIT:
1. de zienwijze op de begroting 2020 en de 1e begrotingswijziging van de begroting 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard vast te stellen en te versturen.

2. de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard voor kennisgeving
aan te nemen.
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