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Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Koepelschap 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Een zienswijze in te dienen, overeenkomstig bijgevoegde brief (188074). 
 
Inleiding 
Op 19 mei 2015 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen (hierna Koepelschap) u haar ontwerpbegroting 2016 toegezonden en de 
mogelijkheid geboden om vóór 8 juli 2015 uw zienswijze daarop te geven.  
 
Beoogd effect 
Door het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 te laten weten of er opmerkingen 
zijn op de ontwerpbegroting 2016. 
 
Relatie met beleidskaders 
Nota Verbonden Partijen 2009. 
 
Argumenten 
Door een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde brief is voor het Algemeen Bestuur van het 
Koepelschap duidelijk, dat er geen opmerkingen zijn op de ontwerpbegroting 2016 van het 
Koepelschap.  
 
Overleg gevoerd met 
De financieel adviseur. 
 
Kanttekeningen 
In de ontwerpbegroting 2016 wordt onder andere melding gemaakt van de volgende punten. 
 
- Bestuurlijke ontwikkelingen 
Er zijn bestuurlijke ontwikkelingen ingezet, waaronder de mogelijke opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling Koepelschap met ingang van 1 januari 2017. Daarom is in de begroting 
2015 al ingezet op een ‘beleidsarme’ begroting. Deze lijn wordt in de Programmabegroting 2016 
gecontinueerd. Daarom voorziet de begroting alleen in het hoogst noodzakelijke met het oog op de 
continuïteit. 
 
- Indexeringspercentage 
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het door de Kring van 
gemeentesecretarissen vastgestelde indexeringspercentage van -/- 0,65%.  
De lasten zijn, in principe alleen daar waar mogelijk, geïndexeerd met het genoemde indexpercentage 
van -0,65%. Kapitaalslasten worden bijvoorbeeld niet geïndexeerd. De baten (opbrengsten) zijn uit 
oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe niet geïndexeerd. Mede gelet op de economische 
ontwikkelingen is voorzichtigheid geboden.  
 
- Weerstandsparagraaf 
Bij de weerstandsparagraaf wordt melding gemaakt van het risico van uittreden van één van de 
deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling Koepelschap dan wel uit een (natuur- en ) 
recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere 
financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het betreffende (natuur- en) recreatieschap.  



De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen met de 
overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan worden 
uitgetreden. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het Koepelschap brengen zij 
hun hogere bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit betekent dat het totale 
saldo van het Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het Koepelschap een hogere 
bijdrage per inwoner gaan betalen.  
Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en 
recreatieschap plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico is.  
Dit risico kan derhalve niet gekwantificeerd worden.  
 
Met de ratio weerstandsvermogen wordt berekend of het schap in staat is voldoende financiële 
middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. 
Uit deze berekening volgt, dat het weerstandsvermogen hoog genoeg is om op het moment dat de 
risico's zich voordoen de risico's te dekken. 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de conceptbrief verzonden. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
De geraamde gemeentelijke bijdrage in de begroting 2016 van het Koepelschap valt binnen het 
hiervoor in de gemeentebegroting geraamde budget. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
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. Ontwerpbegroting 2016 Koepelschap met aanbiedingsbrief (188282). 


