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Onderwerp
Ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-begroting 2017 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
Geadviseerde beslissing raad
1. Bijgevoegde zienswijze (kenmerk 1089965) over de ontwerpbegroting 2017 van het NRIJ te versturen.
2. Met deze zienswijze aandacht te vragen voor de meerjarige borging en continuïteit van het beheer en
onderhoud van de door het NRIJ beheerde gebieden bij de besluitvorming in 2016 over de toekomst van
het NRIJ dan wel bij uittreding van deelnemers.
Inleiding
Op 15 april 2016 heeft het dagelijks bestuur van het NRIJ de ontwerpbegroting 2017 toegezonden en de
mogelijkheid geboden om een zienswijze daarop te geven.
De begroting NRIJ wordt aan het Algemeen Bestuur NRIJ ter vaststelling aangeboden in zijn vergadering
van 1 juli 2016.
Beoogd effect
Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de ontwerpbegroting kenbaar maken en daarmee
invloed uitoefenen op het te voeren beleid van de gemeenschappelijke regeling NRIJ.
Relatie met beleidskaders
Nota Verbonden Partijen
Argumenten
1. Met het versturen van de zienswijze kan Albrandswaard invloed uitoefenen op het beleid van het
NRIJ.
2. Door aandacht te vragen voor meerjarige borging van beheer en onderhoud wordt in ieder geval op dit
punt vooraf aangegeven, waarvoor bij besluitvorming over de toekomst van het NRIJ aandacht moet zijn.
Dit geldt ook voor besluitvorming bij de eventuele uittreding van deelnemers. De provincie heeft in
principe al besloten uit te treden per 1-1-2017.
Kanttekeningen

De wens van de provincie tot uittreding uit het NRIJ en de besluitvorming over de toekomst van het
NRIJ, die dit jaar plaats moet vinden, brengen vooralsnog onzekerheid met zich mee.
Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming wordt de zienswijze verzonden aan het Dagelijks Bestuur van het NRIJ.
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Financiën
De begroting 2017 is beleidsarm opgesteld. Concreet betekent dit, dat de reguliere zaken als onderhoud
van en toezicht in de gebieden van het NRIJ worden voortgezet. Er worden geen nieuwe projecten in
2017 gestart.
Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2017 is een indexatie van 0,6% toegepast, overeenkomstig het
indexeringspercentage dat is vastgesteld door de Kring van gemeentesecretarissen.
De bijdrage 2017 aan het NRIJ bedraagt voor Albrandswaard € 128.850 en wordt in de
gemeentebegroting opgenomen.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 15 april 2016 (1090276)
2. Ontwerp-Jaarstukken NRIJ 2015 (1090277)
3. Concept accountantsverslag 2015 (1090281)
4. Ontwerpbegroting NRIJ 2017 (1090282)
5. Conceptbrief met zienswijze (1089965)
6. Raadsbesluit (1089953)

Poortugaal, 10 mei 2016

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris,
de burgemeester,

Dick Mol

drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd)

