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Voorstel 

Onderwerp: 
Zienswijze begroting 2023 Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde

College van burgemeester 
en wethouders 
31 mei 2022

Zaaknummer
522307
 

Portefeuillehouder
Martijn Heezen

Openbaar

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

 

Geadviseerd besluit
1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van NRIJ vast te stellen en in te dienen 
overeenkomstig bijgevoegde brief, waarin wordt gevraagd om goed overleg te houden over door te 
voeren bezuinigingen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 12 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van het NRIJ haar ontwerpjaarrekening 2021 en 
ontwerpbegroting 2023 toegezonden en de mogelijkheid geboden om vóór 6 juli 2022 een zienswijze 
op de ontwerpbegroting te geven. De begroting wordt aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling 
aangeboden in de vergadering van 6 juli 2022. De ontwerpbegroting bevat voor de zienswijze de 
volgende belangrijke informatie:

• De gemeentelijke bijdrage aan het NRIJ voor 2023 bedraagt € 199.740, -.
• Als risico is het volgende onderwerp in beeld: mogelijk verder teruglopende bijdragen van de 

gemeente Rotterdam en de provincie Zuid Holland per 2026. Dit is een gevolg van de 
uittreding van deze partijen per 2018 waarbij voor nog zeven jaar een subsidie-afspraak is 
vastgelegd. Voor de periode vanaf 2026 zijn nog geen afspraken vastgelegd. Hierover worden 
al wel gesprekken gevoerd.

Beoogd effect
Door het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 kan invloed worden uitgeoefend op 
of instemming gegeven worden aan het door het NRIJ te voeren beleid. 

Argumenten
1.1 Hiermee wordt aandacht 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.
Met deze zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Albrandswaard verwacht goed betrokken te 
blijven bij de verdere verkenning naar besparingsmogelijkheden.

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder en afdeling financiën

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt de zienswijze verzonden aan het Dagelijks Bestuur van het NRIJ. 

Financiën
De gemeentelijke bijdrage aan het NRIJ voor 2023 bedraagt € 199.740,-. Daarbij is een indexering 
toegepast van 4,8% conform het advies van de Kring van gemeentesecretarissen. De gevraagde 
bijdrage past in de gepresenteerde cijfers van onze Voorjaarsnota 2023 en zal als extra  beschikbaar 
budget meegenomen worden in de programmabegroting 2023.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

 

Bijlagen
1. 1. NRIJ Aanbiedingsbrief zienswijze concept begroting 2023.pdf  
2. 2. NRIJ Belegvel Ontwerp-programmabegroting NRIJ 2023.pdf  
3. 3. NRIJ Ontwerp-programmabegroting 2023.pdf  
4. 4. NRIJ Belegvel concept Jaarstukken NRIJ 2021.pdf  
5. 5. NRIJ Concept Jaarstukken 2021.pdf  
6. 6. NRIJ Concept accountantsverslag NRIJ 2021.pdf  
7. 7. zienswijze NRIJ begroting 2023.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
5 juli 2022

Zaaknummer:
522307

Onderwerp:
Zienswijze begroting 2023 
Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 31 mei 2022,

gelet op 

Nota Verbonden Partijen
overwegende, dat

1.1 Hiermee wordt aandacht 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.
Met deze zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Albrandswaard verwacht goed betrokken te 
blijven bij de verdere verkenning naar besparingsmogelijkheden.

BESLUIT:

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van NRIJ vast te stellen en in te dienen 
overeenkomstig bijgevoegde brief, waarin wordt gevraagd om goed overleg te houden over door te 
voeren bezuinigingen.


