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Raadsvoorstel
Inleiding
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
(hierna NRIJ) stelt op 9 juli 2020 de programmabegroting vast voor het begrotingsjaar 2021, eventueel
onder voorbehoud van nog in te komen zienswijzen. De raden van de deelnemende gemeenten zijn
acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de concept
jaarrekening 2019 ter kennisname aangeboden.
Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen
we u naar de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur.
Beoogd effect
In zijn zienswijze op de begroting van 2020 vroeg de raad aan het NRIJ om in te zetten op een
duurzaam en toekomstbestendig schap, ook als bijdragen van derden afnemen. Met deze zienswijze
zet u deze vraag opnieuw kracht bij.
Relatie met beleidskaders
Nota verbonden Partijen Ridderkerk 2017 - 2020.
Argumenten
De besturen van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde hebben eind 2019 de “bouwstenen Transitie
NRIJ” vastgesteld. U bent hierover op 14 februari 2020 per brief geïnformeerd. Met deze zienswijze
bouwt de gemeente aan een goede samenwerking met duidelijke aandachtspunten.
In 2018 is besloten om de samenwerking met Staatsbosbeheer voor de jaren 2019 en 2020 voort te
zetten. In de tweede helft van 2020 wordt duidelijk of en hoe de samenwerking met Staatsbosbeheer
vanaf 2021 wordt voortgezet.
Overleg gevoerd met
Deelnemende gemeenten
Kanttekeningen
n.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
De jaren 2020 en 2021 worden verder benut om de Transitie verder vorm te geven en nieuwe
afspraken te maken, en om de werkzaamheden van recreatieschap en landschapstafel beter op
elkaar af te stemmen. Bij opstelling van deze begroting waren deze nieuwe afspraken nog niet genoeg
uitgewerkt. De begroting is nog op basis van de bestaande afspraken opgesteld.
Daarbij is een stevige inzet op een blijvend goede samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de
gemeente Rotterdam, ook na 2025, van groot belang.
Evaluatie/monitoring
n.v.t.
Financiën
Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% toegepast. Voor de
meerjarenraming 2022 tot en met 2024 is geen verdere indexering toegepast.
Juridische zaken
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. NRIJ Aanbiedingsbrief zienswijze begroting 2021 NRIJ.pdf
2. NRIJ Voorblad concept Programmabegroting 2021.pdf
3. NRIJ concept Programmabegroting 2021.pdf
4. NRIJ Voorblad concept Jaarstukken 2019.pdf
5. NRIJ concept Jaarstukken 2019.pdf
6. NRIJ concept accountantsverslag 2019.pdf
concept zienswijze Ridderkerk op begroting 2021 NRIJ.docx
Zienswijze verstuurd 18 juni 2019 op begroting 2020 NRIJ
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Zienswijze concept
programmabegroting 2021 NRIJ

Gemeenteraad:
11 juni 2020

Zaaknummer:
163258

Commissie samen wonen
4 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020,
gelet op
WGR

BESLUIT:
1. De zienswijze op de concept programmabegroting 2021 van de GR Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde vast te stellen en te versturen.

2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2019 van de GR Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde.
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