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Collegevoorstel 
 

Onderwerp: 
Zienswijze ontwerp 
programmabegroting 2019 NRIJ 

 Agendapunt: 

Commissie: Samen wonen, 21 juni 
2018 

 e-mailadres opsteller: 
r.fekken@bar-organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Japenga, M.  Openbaar 

BBVnummer: 1330883   

 
Onderwerp 
Zienswijze ontwerp programmabegroting Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
 
College besluit 

1. In te stemmen met de voorgelegde ontwerp programmabegroting 2019 van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). 

2. De zienswijze vast te stellen conform bijlage en met deze zienswijze nadrukkelijk aandacht te 
vragen rond de opgenomen punten ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van het NRIJ. 

3. De zienswijze voor advies voor te leggen aan de commissie Samen Wonen van 21 juni 2018 en 
hierbij de portefeuillehouder te mandateren om, na advies van de commissie, wijzigingen in de 
zienswijze aan te brengen en deze te versturen aan het NRIJ. 

 
 
Inleiding 
Op 20 april heeft het NRIJ de ontwerp programmabegroting 2019 en de jaarrekening 2017 naar de 
deelnemers gestuurd. Dit om de deelnemers in de gelegenheid te stellen een zienswijze op beide 
stukken te geven. In dit voorstel wordt uitsluitend ingegaan op de ontwerp programmabegroting. De 
jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden. 
 
Beoogd effect 
Door het indienen van een zienswijze wordt het standpunt van de gemeente Ridderkerk kenbaar 
gemaakt. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Nota Verbonden Partijen 2016-2020. 
 
Duurzaamheid 
Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden 
die NRIJ voor ons uitvoert is er wel een indirect effect. In de beheersovereenkomst met de uitvoerende 
partij wordt hier aandacht aan besteed. 
 
Argumenten 
 
1.1 De programmabegroting geeft een juist beeld van de financiële situatie 

In de ontwerp programmabegroting zijn de mutaties als gevolg van het uittreden van Rotterdam en 
de provincie Zuid-Holland verwerkt. Ondanks deze teruglopende inkomsten laat de begroting ook in 
meerjarenperspectief een sluitend beeld zien. 
 

2.1 In de zienswijze zijn naast een reactie op de ontwerp programmabegroting ook aandachtspunten 
opgenomen rond de toekomst van het NRIJ 
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Door de aandachtspunten rond de toekomst van het NRIJ extra onder de aandacht te brengen, 
wordt ook het algemeen bestuur nogmaals op deze punten geattendeerd. Overigens zijn in de 
bestuurlijke samenvatting van de programmabegroting deze punten in tekstuele zin opgenomen. Het 
betreft kort samengevat de volgende punten: 
- een efficiënte samenwerking tussen de Landschapstafel en het NRIJ; 
- een visie op de toekomstige organisatievorm voor de samenwerking; 
- het opstellen van een Samenwerkingsagenda tot 2026; 
- het onderzoeken van besparingsmogelijkheden voor het schap. 
Overigens zijn deze punten opgenomen in de intentie-overeenkomst die wij met de RIB van 22 maart 
2018 aan de raad kenbaar hebben gemaakt. 

 
3.1 De zienswijze dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld 

Op basis van de gemeenschappelijk regeling worden de ontwerp programmabegroting en 
jaarrekening voor zienswijzen toegestuurd aan de deelnemers. De deelnemers hebben dan de 
mogelijkheid om hun op/aanmerkingen kenbaar te maken. Normaliter wordt deze zienswijze door de 
gemeenteraad vastgesteld. Echter om tijdig, vóór 28 juni a.s., te kunnen reageren, wordt deze nu 
door het college vastgesteld, gehoord hebbende de commissie. 

 
Overleg gevoerd met 
Afdeling financiën, overige deelnemende gemeenten. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het college heeft zijn zienswijze vastgesteld op de Ontwerp Programma-begroting 2019 van het 
NRIJ. Voordat de zienswijze wordt verstuurd, wordt de Commissie Samen Wonen hierover gehoord. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
De begrote gemeentelijke bijdrage komt overeen met het verwachte bedrag en wordt verwerkt in de 
begroting 2019. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
Overige PIJOFACH zaken 
Niet van toepassing. 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
Ja. 
 
Bijlagen 
1. Zienswijze Programmabegroting 2019 NRIJ 
2. Aanbiedingsbrief NRIJ 
3. Ontwerp programmabegroting 
4. Concept jaarstukken 


