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Geadviseerd besluit
De raad voor te stellen:

Het college besluit: 
1. De concept zienswijze, met de mededeling dat de stukken geen aanleiding geven tot het maken
van opmerkingen, ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven.

2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig
aan te passen en te verzenden aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard.

Voorstel
Inleiding
Uit de tussentijdse rapportage van de gemeenschappelijke regeling nummer 1 blijkt dat het merendeel 
van de jaarkosten 2021 voor de aanleg van de IJsselmondse Knoop doorschuiven naar het jaar 2022. 
Deze gewijzigde fasering betekent dat in het jaar 2021 feitelijk € 8 miljoen minder kosten worden 
gemaakt en in het jaar 2022 € 8 miljoen meer kosten worden gemaakt. Het totaal van beide jaren blijft 
gelijk en ook het saldo van de grondexploitatie wijzigt hierdoor niet. 
Volgens artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard dienen de 
gemeenteraden van de betrokken deelnemers in de gelegenheid te worden gesteld voor het indienen 
van een zienswijze. Omdat er binnen de gestelde termijn geen raadsvergadering plaatsvindt, wordt de 
commissie geconsulteerd.

Beoogd effect
Controle op de besluitvorming en invloed uitoefenen op het (financiële) beleid van de 
gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard. 

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 De 2e wijziging van de begroting 2021 is een noodzakelijke aanpassing en veroorzaakt geen 
wijziging in het saldo van de grondexploitatie. 

2.1 Er vindt geen raadsvergadering plaats vóór de door de GRNR gestelde termijn.
Als het college de zienswijze vaststelt kan de gemeente toch een zienswijze uitbrengen. Door de 
zienswijze voor advies voor te leggen aan de commissie kan de raad toch optimaal inbreng leveren 
binnen de gestelde termijn. 



Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming en consultatie wordt de zienswijze brief verzonden.

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.

Financiële informatie
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Nieuw Reijerwaard ontwikkelt zich als een toekomstbestendig bedrijventerrein. De in 2020 herijkte 
duurzaamheidsvisie geeft invulling aan de ambitie om Nieuw Reijerwaard als een toekomstbestendig 
bedrijventerrein te ontwikkelen. Daarbij wordt toegewerkt naar vier strategische doelen: het 
bedrijventerrein als energieproducerende hub, inzetten op duurzame mobiliteit, het doorvoeren van 
maatregelen gerelateerd aan klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een (lokale) circulaire 
economie.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Eventuele communicatie wordt verzorgd door de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard. 

Overige PIJOFACH zaken
N.v.t. 

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Ja. 
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