
1/4

Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Zienswijze ontwerp-begroting 2020 Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

College van burgemeester 
en wethouders 
7 mei 2019

Zaaknummer
61686
 

Portefeuillehouder
Peter Meij

Commissie Samen wonen 
6 juni 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.fekken@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
13 juni 2019
 

Geadviseerd besluit
1.  De ontwerp-jaarstukken 2018 NRIJ voor kennisgeving aan te nemen.

2.  Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020.

3.  De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 vast te stellen en te versturen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 12 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van het NRIJ haar ontwerp-begroting 2020 toegezonden 
en de mogelijkheid geboden om vóór 3 juli 2019, indien mogelijk, uw zienswijze daarop te geven. De 
begroting wordt aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden in zijn vergadering van 3 juli 
2019.

De ontwerp-begroting bevat voor de zienswijze de volgende belangrijke informatie: 

- de gemeentelijke bijdrage aan het NRIJ is voor 2020 € 332.195,- 

- als risico’s zijn de volgende onderwerpen in beeld: 

1. De Pendrechtse Molen (in verband met mogelijke onverwachte gebreken).

2. Niet indexeren van de bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland in 2020.

3. Teruglopende bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland per 2022.

Beoogd effect
Door het geven van een zienswijze op de ontwerp-begroting 2020 kan invloed worden uitgeoefend op 
of instemming gegeven worden aan het door het NRIJ te voeren beleid.

Relatie met beleidskaders
De Nota Verbonden Partijen en de Omgevingsvisie 2035 Ridderkerk.

De gronden van het NRIJ in de gemeente Ridderkerk maken deel uit van de (verbindende) groene 
gebieden opgenomen in de Omgevingsvisie 2035 Ridderkerk. 

Argumenten
1.1  Inzicht gevoerde beleid NRIJ. Door kennis te nemen van de jaarstukken 2018 kan een beeld 
worden gevormd van het door de NRIJ gevoerde (financiële) beleid.

2.1 Invloed op te voeren beleid NRIJ. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen 
op de begroting 2020 van het NRIJ om daarmee aan te geven, dat:

- ingestemd wordt met het vaststellen van de begroting 2020. De begroting blijft binnen de 
afgesproken indexeringsmarges;

- aandacht wordt gevraagd voor een helder en inclusief proces om te komen tot verantwoorde 
besparingen. Deze zijn nodig door verwachte kostentoenames en afnames in bijdragen voor het 
beheer en onderhoud van de door het NRIJ beheerde gebieden.

Overleg gevoerd met
Overige deelnemende gemeenten NRIJ.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt de zienswijze verzonden aan het dagelijks bestuur van het NRIJ.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.
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Financiën
De geraamde bijdrage aan het NRIJ wordt opgenomen in de gemeentebegroting 2020.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
In de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van het NRIJ is in toenemende mate aandacht voor 
vergroten van biodiversiteit en hergebruik van materialen. Concreet worden nu plannen uitgewerkt 
voor nieuw maaibeheer voor flora en fauna op stukken waar dit kan, in samenwerking met de 
gemeente.

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
1. belegvel Jaarrekening 2018 NRIJ  
2. Concept Jaarrekening 2018 NRIJ  
3. belegvel Concept Begroting 2020 NRIJ  
4. Concept Begroting 2020 NRIJ  
5. Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 NRIJ   
6. Concept Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2020 NRIJ.docx.pdf  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
13 juni 2019

Zaaknummer:
61686

Onderwerp:
Zienswijze ontwerp-begroting 
2020 Natuur- en recreatieschap 
IJsselmonde (NRIJ)

Commissie Samen wonen
6 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 7 mei 2019,

BESLUIT:

1. De ontwerp-jaarstukken 2018 NRIJ voor kennisgeving aan te nemen.

2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020.

3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 vast te stellen en te versturen.


