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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de Concept Begroting 2020 NRIJ middels indienen van een zienswijze
overeenkomstig bijgevoegde brief. De zienswijze is positief over de begroting die binnen de
indexeringsgrens valt en verwijst naar meer aandacht voor structurele bezuinigingen na 2020. Hier
werkt ook een externe kwartiermaker aan.

Voorstel
Inleiding
Op 12 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van het NRIJ haar Concept Jaarrekening 2018 en haar
Concept Begroting 2020 toegezonden. Daarbij heeft ze u de mogelijkheid geboden om vóór 3 juli
2019 uw zienswijze te geven op de Concept Begroting 2020. De begroting wordt aan het Algemeen
Bestuur ter vaststelling aangeboden in zijn vergadering van 3 juli 2019. Het Algemeen Bestuur van het
NRIJ is reeds geinformeerd over het tijdspad van de zienswijze door Albrandswaard. Zij neemt op 3
juli een besluit onder voorbehoud van hetgeen besloten in de raad van Albrandswaard op 8 juli.

De ontwerp-begroting bevat voor de zienswijze de volgende belangrijke informatie:
1. de gemeentelijke bijdrage aan het NRIJ is voor 2020 € 185.033,2. als risico’s zijn de volgende onderwerpen in beeld:
- De Pendrechtse Molen (in verband met mogelijke onverwachte gebreken)
- Niet indexeren van de bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid- Holland in 2020
- Teruglopende bijdragen van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland per 2022
Over structurele veranderingen in de kosten, taken en organisatiestructuur van het NRIJ wordt in deze
begroting nog geen uitspraak gedaan. Wel is momenteel een externe kwartiermaker bezig met een
grondig onderzoek naar de verschillende opties hiervoor op de langere termijn.
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Beoogd effect
Door het geven van een zienswijze op de Concept Begroting 2020 kan invloed worden uitgeoefend op
het door het NRIJ te voeren beleid.
Argumenten
1. Door kennis te nemen van de jaarstukken 2018 kan een beeld worden gevormd van het door
de NRIJ gevoerde (financiële) beleid.
2. U wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van het NRIJ om
daarmee aan te geven, dat:
- ingestemd wordt met het vaststellen van de begroting 2020
- aandacht wordt gevraagd voor een helder en inclusief proces om te komen tot verantwoorde
besparingsmogelijkheden in het beheer en onderhoud van de door het NRIJ beheerde gebieden op
korte én lange termijn.
Overleg gevoerd met
- andere gemeenten
- afdeling communicatie
Kanttekeningen
niet van toepassing
Uitvoering/vervolgstappen
niet van toepassing
Financiële informatie
De geraamde bijdrage aan het NRIJ wordt opgenomen in de gemeentebegroting 2020
Communicatie/participatie na besluitvorming
niet van toepassing

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NRIJ Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2020
NRIJ belegvel(voorstel) Jaarstukken 2018
NRIJ Concept Jaarstukken 2018
NRIJ belegvel(voorstel) Begroting 2020
NRIJ Concept Programmabegroting 2020
raadsbesluit zienswijze begroting NRIJ 2020
zienswijzebrief NRIJ.docx
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CONCEPT BESLUIT
Onderwerp:
Zienswijze Concept Begroting
2020 en Concept Jaarrekening
2018 van Natuur-en
Recreatieschap IJsselmonde

Zaaknummer:
62705

Het raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 3 juni 2019,

BESLUIT:
1. In te stemmen met de Concept Begroting 2020 NRIJ middels indienen van een zienswijze
overeenkomstig bijgevoegde brief. De zienswijze is positief over de begroting die binnen de
indexeringsgrens valt en verwijst naar meer aandacht voor structurele bezuinigingen na 2020. Hier
werkt ook een externe kwartiermaker aan.
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