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Raadsvoorstel
Inleiding
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
(hierna NRIJ) stelt op 9 juli 2020 de programmabegroting vast voor het begrotingsjaar 2021, eventueel 
onder voorbehoud van nog in te komen zienswijzen. De raden van de deelnemende gemeenten zijn 
acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de concept 
jaarrekening 2019 ter kennisname aangeboden.

De bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur van het NRIJ geeft de zienswijze van de 
gemeente Albrandswaard weer

Beoogd effect
In haar zienswijze op de begroting van 2020 vroeg de raad aan het NRIJ om in te zetten op een 
duurzaam en toekomstbestendig schap, ook als bijdragen van derden afnemen. Met deze zienswijze 
zet u deze vraag opnieuw kracht bij.

Argumenten
1.1  De besturen van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde hebben eind 2019 de “bouwstenen 
Transitie NRIJ” vastgesteld. U bent hierover begin 2020 per brief geïnformeerd. Met deze zienswijze 
bouwt de gemeente aan een goede samenwerking met duidelijke aandachtspunten.

Overleg gevoerd met
deelnemende gemeenten

afdeling financiën

portefeuillehouder

Kanttekeningen
In 2018 is besloten om de samenwerking met Staatsbosbeheer voor de jaren 2019 en 2020 voort te 
zetten. In de tweede helft van 2020 wordt duidelijk of en hoe de samenwerking met Staatsbosbeheer 
vanaf 2021 wordt voortgezet

Uitvoering/vervolgstappen
De gemeenteraad te vragen om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2021 
van de GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en zo de gelegenheid te benutten om de 
gemeentelijke belangen goed te borgen

Financiën
Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% toegepast. Voor de 
meerjarenraming 2022 tot en met 2024 is geen verdere indexering toegepast.

Communicatie/participatie na besluitvorming
-
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