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Geacht bestuur, 

U heeft ons de 2e begrotingswijziging 2014 en de ontwerp-begroting 2015 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard toegestuurd, om ons de gelegenheid te geven onze 

zienswijze daarop te geven. 

Wij hebben de voorgestelde begrotingswijziging en de ontwerp-begroting 2015 besproken in onze 

raadsvergadering van 27 mei 2014. 

Deze voorstellen zijn voor ons reden tot het maken van de navolgende opmerkingen: 

a. Door de opgelopen vertraging in de besluitvorming over het Inpassingsplan en het uitstel van de 

uitspraak door de Raad van State vindt de verwachte uitgifte van grond meer dan een jaar later plaats 

dan waarvan in de oorspronkelijke planning is uitgegaan. Desondanks is de verwachte einddatum van 

de grondexploitatie ongewijzigd gebleven. Wij vinden het gewenst dat wordt bezien of dit reden is om 

de looptijd van de grondexploitatie aan te passen. 

b. Wij constateren dat met de actualisering van de grondexploitatie een zo goed mogelijk beeld is 

gegeven van de bestaande risicosituatie. Desondanks kent dit project de nodige onzekerheden. Pas 

na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan zal bijvoorbeeld duidelijk worden hoe de 

gronduitgifte zal verlopen. Marktontwikkelingen zullen hiervoor medebepalend zijn. Vanwege deze 

onzekerheden wordt het belang benadrukt om de financiële risico's goed te blijven monitoren en in de 

paragraaf weerstandsvermogen explicieter dan tot nu toe op de beheersing van de risico's in te gaan. 
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Wij verzoeken het algemeen bestuur onze opmerkingen te betrekken bij hun afweging over het 

vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015. 

 
Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Ridderkerk, 

de griffier,   

 

 

mr. J.G. van Straalen 

de voorzitter, 

 

 

mw. A. Attema 
mr. J.G. Van Straalen  mw. A. Attema 
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