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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Zienswijze begroting 2019 GR Nieuw-Reijerwaard 

Commissie:  
Samen wonen 4 juni 2018 

BBVnr: 
1323900 

Portefeuillehouder:  
Smit, V.A. 

Gemeenteraad: 
n.v.t. 

Raadsvoorstelnr.: 
1324014 

e-mailadres opsteller:  
a.breedveld@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de GR Nieuw-Reijerwaard in te dienen 
waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen, 
overeenkomstig bijgevoegde brief.  

2. In de voorgestelde brief aan de GR Nieuw-Reijerwaard  te verzoeken om een bijeenkomst te 
organiseren om raadsleden te informeren over de grondexploitatie, en deze vast te stellen en 
te versturen aan het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw-Reijerwaard.  
 

Inleiding 
De GR Nieuw-Reijerwaard heeft u op 14 maart 2017 haar ontwerpbegroting 2019 toegezonden. De 
raad heeft tot en met 8 juni 2018 de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2019.  
 
De gemeenteraad heeft op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen het recht om zich uit te 
spreken over de begroting en de begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen. De 
begroting geeft inzicht in de geraamde inkomsten (grondverkoop) en de uitgaven (grond, sloop, bouw, 
organisatie, rente en infrastructuur), met een doorkijk naar de jaren 2020 en 2022.  
De begroting betreft één jaarschijf van de grondexploitatie van de GR.  
 
Beoogd effect 
Het controleren van de besluitvorming en invloed uitoefenen op het (financiële) beleid van de GR, 
zodat het Ridderkerkse belang wordt gediend.  
 
Relatie met beleidskaders  
De gemeente Ridderkerk is één van de deelnemers in de GR Nieuw-Reijerwaard. De GR heeft als 
doel om het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard te ontwikkelen, en bij te dragen aan het verstreken 
van het agro-logistieke cluster in de regio.  
 
Argumenten 
1.1. De ontwerpbegroting 2019 is voldoende toegelicht en onderbouwd. 

De begroting 2019 is een afgeleide van de eerder vastgestelde grondexploitatie. De begroting is een 
jaarschijf uit de (geheime) grondexploitatie. Het AB van de GRNR heeft de grondexploitatie op 12 
maart 2018 vastgesteld.  
 
1.2. De nieuwe raad wordt geïnformeerd over de GR Nieuw-Reijerwaard en de grondexploitatie. 
Het is belangrijk dat ieder raadslid goed geïnformeerd is over de grondexploitatie van de GR Nieuw-
Reijerwaard. Een bijeenkomst voor de nieuwe gemeenteraad door de GR Nieuw-Reijerwaard voorziet 
in die behoefte. 
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Overleg gevoerd met  
GR Nieuw-Reijerwaard (via leden AB en DB) 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
N.v.t. 
 
Evaluatie/monitoring  

De begroting wordt elk jaar geactualiseerd en voor zienswijze voorgelegd aan uw gemeenteraad. De 

grondexploitatie wordt minimaal éénmaal per jaar geactualiseerd.  

Financiën  

De gemeente draagt niet bij aan de begroting van de GR.  

Juridische zaken  
N.v.t  
 
Duurzaamheid  
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
De griffie stelt de GR Nieuw-Reijerwaard op de hoogte van het besluit via bijgevoegde brief.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2019 GR Nieuw-Reijerwaard 
2. Conceptbrief aan de GR Nieuw-Reijerwaard 

 
 


