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Geachte raad, 
 
Tijdens de “beraad en advies” bijeenkomst van 23 juni over de zienswijze begroting 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de zienswijze begroting Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen heeft u een aantal vragen gesteld. In deze raadsinformatiebrief 
beantwoorden wij uw vragen. 
 
 
Vragen 
- Wat is de reden van de toenemende kosten juridische kosten en advisering?  
 
Antwoord: De kosten van juridische ondersteuning en advisering zijn voor 2015 
verhoogd met ca. € 46.000. Dit is een gevolg van de toenemende juridificering in de 
maatschappij. Daarbij heeft het NRIJ te maken ontwikkelingen om te komen tot het 
anders organiseren van het beheer van bovengemeentelijke groenvoorzieningen en de 
verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland. Ook dit vergt extra juridische 
inzet en kennis. 
 
 
- Kunt u een toelichting m.b.t. de berekening van het weerstandsvermogen en de 
risico's naar de raad te sturen. 
 
Antwoord: Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandcapaciteit / benodigde 
weerstandsvermogen.  
Het weerstandsvermogen en de risico’s van het NRIJ zijn uitgewerkt in paragraaf 6.2 
van hun programmabegroting 2015. Het weerstandsvermogen van het NRIJ is 
uitstekend. In 2013 heeft er binnen het NRIJ een discussie plaatsgevonden over het 
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weerstandsvermogen omdat dit door verschillende deelnemers erg hoog werd 
bevonden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om een bedrag van € 279.450 
incidenteel terug te geven aan de deelnemers en dit te verrekenen met de 
deelnemersbijdrage 2014. Dit voorstel is behandeld in het AB van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde van 27 juni 2014. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


