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Betreft: Zienswijze ontwerp programmabegroting 2023

Geacht bestuur,

De raad van de Gemeente Albrandswaard heeft in de vergadering van 4 juli 2022 kennisgenomen van

de concept programmabegroting 2023 van de GemeenschappelijkeRegeling Natuur- en
RecreatieschapIJsselmonde(NRIJ).

Toekomst recreatieschap
In de afgelopen jaren heeft uw schap de beweging ingezet naar een toekomstbestendIgen solide

schap. Eenherbezinning bleek nodig toen Rotterdam en de Provincie besloten om uit het schap te

treden en hun deelnemersbijdrage om te zetten in een lagere subsidierelatie. De (financiële) opgaven
voor het schap zijn daarmee fors geworden. In 2021 heeft uwederom stappen gezet die het mogelijk
moeten maken om de doelstellingen van het schap zoveel als mogelijk toch uit te blijven voeren. Zo is

er een Uitvoeringsprogramma vastgesteld en zijn besluiten genomenover

optimaliseringsmogelijkheden. Wij waarderen uw inzet op deze punten.

Verantwoorden transparantbezuinigen
U bereidt zich voor op een mogelijk forse afnamevan bijdragen door Provincie Zuid Holland en
gemeente Rotterdam per 2026. Dat pakt u toekomstbestendigop door alvast 5% per jaar te

bezuinigen op fysiek terreinbeheer. Op 19januari 2022 vond een bijeenkomstmet raadsledenplaats
over de te nemen maatregelen voor die bezuiniging, plus een doorkijk naar mogelijke volgende

maatregelen. Deze transparante werkwijze wordt gewaardeerd en geeft uitvoering aan onze vorige
zienswijze, waarin we hebbenaangegeven nauw betrokken te willen worden. Dit zien we graag
voortgezet. U heeft op 19 januari laten zien dat een minder duur beheersoms samen kan gaan met

een groen- en recreatieareaal dat meer ruimte geeft aan biodiversiteit. Tijdens de pandemie is het

belang van veel groen in de directe nabijheid goed zichtbaar geworden.
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Zorgen voor de financiële toekomst blijven bestaan
Onze zorgen voor de (financiële) toekomst van het schap zijn daarmee echter niet weg genomen. De

Provincie heeft immers al aangegeven de financiële bijdrage voor 2022 te verlagen, ondanks dat zij
haar medeverantwoordelijkheid voor recreatiebeheerblijft behouden.Gesprekken met Provincie Zuid
Hollandover toekomstige bijdragen zijn gaandemaar moeten met gemeente Rotterdamgrotendeels

nog beginnen. Dit betekent nog steedsdat er mogelijk substantieel minder geld beschikbaar komt
vanuit Rotterdamen de Provincie.

Nu het nieuwe college in Rotterdam ook belast is met een beslissingover hun bijdrage aan het NRIJ

per 2026 is nu de tijd om gesprekken te intensiverenen het veelzijdige belang van de groen- en
recreatiegebiedenop IJsselmonde goed neer te zetten. Ondanks de uittreding hebben beide

uitgetreden partijen nog steeds een groot belang bij de kwaliteit en functies van de NRIJ-gebieden.Wij
blijven aandringenop uw blijvende en uiterste inspanningenwat betreft het financieel perspectief van

het schap. Wij vragen u blijvend in te zetten op eengoede relatie met beide partijen.

Reserves

Daarnaast constaterenwij dat uw reserves – wederom – hoog zijn. In de jaarrekening geeft u hier

uitleg over.Wij begrijpen uw insteek om behoedzaammet de reserves om te gaan vanwege het
mogelijk wegvallenof onzeker blijven van de financiële bronnen en de andere genoemde risico's. Wij

roepen u echter ook op om eind 2022 meer inzicht te geven in de stand van de reserves en de
aanspraken die daar in de (nabije) toekomstmogelijk op worden gedaan.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met Roald Fekken. Zijn contactgegevens

staan bovenaan deze brief vermeld.
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