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Onderwerp 
Zienswijze begroting 2018 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Op de begroting 2018 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te reageren met een 
zienswijze waarin is opgenomen dat: 
a. De voorgelegde begroting geen rekening houdt met de uittreding van de diverse partijen; 
b. De voorgelegde begroting uit gaat van voortzetting van het huidig gevoerde beleid; 
c. In de begroting geen rekening wordt gehouden met een mogelijk gewijzigde 

organisatievorm; 
d. In overweging te geven de besluitvorming rond de begroting op te schorten tot uiterlijk 1 

december 2017 en de benodigde procedure daarvoor op te starten. 
2. Het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde van deze zienswijze in 

kennis te stellen door verzending van bijgevoegde brief met kenmerk 1222398  
 

 
Inleiding 
Door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde is de begroting 2018 vastgesteld en op basis van artikel 34, lid 1 en 3 toegestuurd aan 
de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.  
Dit om de deelnemers de mogelijkheid te geven hun zienswijze op de begroting kenbaar te maken. 
Uiteindelijk neemt het algemeen bestuur, na ontvangst van mogelijke zienswijzen, een besluit over 
deze begroting. 
 
De nu voorgelegde begroting schets een beeld van voorgezet beleid waarbij de huidige situatie van 
uittredende partijen wel wordt aangestipt maar verder geen consequenties heeft. Er is dus geen 
rekening gehouden met de huidige situatie waarbij de provincie al uitgetreden is, Rotterdam in 
vergevorderde onderhandeling is en de resterende vijf deelnemers in december 2016 een 
uittredingsbesluit hebben genomen.  
Het indienen van een zienswijze verduidelijkt de situatie en geeft een suggestie in de 
oplossingsrichting. 
 
 
Beoogd effect 
Door indiening van de zienswijze op de begroting maken wij duidelijk dat het naar ons oordeel 
prematuur is nu een begroting vast te stellen terwijl de basale uitgangspunten voor 2018 nog niet 
uitgekristalliseerd zijn.  
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Argumenten 
1.1. Situatie is strijdig met de voorgelegde begroting 

De huidige begroting gaat uit van voortzetting van de huidige gemeenschappelijke regeling. 
Gezien de discussie rond de huidige onderhandelingen met Rotterdam, de 
uittredingsbesluiten van de vijf resterende gemeenten en de mogelijke organisatievorm zijn de 
uitgangspunten van de begroting op zijn minst twijfelachtig. 

1.2. Zienswijze geeft signaal 
Door een zienswijze in te dienen wordt een helder signaal afgegeven richting het Algemeen 
Bestuur. Daarnaast wordt in de zienswijze aangedrongen op uitstel van de besluitvorming 
naar het vierde kwartaal 2017. 

1.3. Tijd wordt gelimiteerd 
Door deze zienswijze ontstaat extra politieke druk om ruim voor eind van het jaar een 
standpunt in te nemen rond de gemeenschappelijke regeling. 

2.1. In kennis stellen van Algemeen Bestuur is  noodzakelijk 
De zienswijze op de begroting moet kenbaar gemaakt worden aan het Algemeen Bestuur. Dit 
is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling zodat de standpunten van de afzonderlijke 
deelnemers mee wegen bij de uiteindelijke besluitvorming. 

 
Kanttekeningen 
 
1.1. Uitstel blokkeert toekomstige uitgaven 

Door in de zienswijze in te zetten op besluitvorming aan het eind van het jaar kunnen geen 
verplichtingen worden aangegaan voor 2018.  

1.2. Uitstel is in strijd met de regels rond de gemeenschappelijke regeling 
In de gemeenschappelijke regeling is de verplichting opgenomen om uiterlijk 1 juli voorafgaand 
aan het boekjaar de begroting vast te stellen. Hieraan voldoet het bestuur door nu de begroting 
voor zienswijze toe te sturen. 
 

Financiën 
Indienen van een zienswijze op zich heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. 
Overname van de zienswijze bij de besluitvorming kan leiden tot financiële consequenties bij de 
gemeenschappelijke regeling door uitstel van toekomstige verplichtingen en heeft in deze optiek wel 
effect. 
Naast de begroting is ook de jaarrekening en de accountantsverklaring ter kennisname toegestuurd 
en toegevoegd. 
 
Communicatie 
De zienswijze wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 
Verdere communicatie is niet nodig. 
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Uitvoering 
Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze toegestuurd aan het Algemeen Bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling. 
Vaststelling van een op feiten gebaseerde begroting kan pas plaatsvinden nadat duidelijkheid is 
gegeven rond de overeenkomsten rond de uittreding van Rotterdam en de Provincie, de 
organisatievorm en het al dan niet deelnemen van de vijf resterende gemeenten. 
De verwachting is dat deze duidelijkheid in het vierde kwartaal 2017 zal komen. 
 
Bijlagen 

- 1213451, Aanbiedingsbrief Begroting NRIJ 2018 
- 1213461, Begroting 2018 NRIJ 
- 1213458, Jaarstukken 2016 NRIJ 
- 1213459, Accountantsverklaring jaarstukken 2016 NRIJ 
- 1213461, Begroting NRIJ 2017 
- 1222398, Zienswijze Begroting NRIJ 
- 1223266, Raadsbesluit zienswijze begroting 2018 NRIJ 

 
Poortugaal, 16 mei 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


