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Betreft: : Zienswijze begroting NRIJ 

Geacht bestuur,

Met uw brief geeft u ons de mogelijkheid om onze zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp- 
programmabegroting 2018.

Graag maken we van deze mogelijkheid gebruik.

Situatie uittredende partijen
De door u voorgelegde concept begroting schets een beeld van voortgezet beleid waarbij de bij u 
bekende situatie rond de uittredende partijen wel wordt aangestipt maar verder niet, of onvoldoende is 
verwerkt. Dit ondanks het feit dat naast de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam ook de 
gemeenteraden van de overige vijf gemeenten een uittredingsbesluit hebben genomen.

Beheer
De nu voorliggende begroting gaat uit van een ongewijzigde voortzetting van het gevoerde beleid rond 
beheer en onderhoud terwijl dit uiterst onzeker is gelet op de eerdere besluitvorming binnen de diverse 
gemeenteraden.

Organisatie
In vervolg op de diverse uittredingsbesluiten zijn de vijf IJsselmonde gemeenten een overlegtraject 
opgestart om te onderzoeken wat een mogelijke samenwerking zou kunnen zijn in het kader van de 
groen- en recreatiegebieden. Met de mogelijke uitkomsten van dit onderzoek wordt in de voorgelegde 
concept begroting geen rekening gehouden.
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Conclusie
Wij zien, gelet op het bovenstaande, dat de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde verplichting 
tot opstelling van de begroting voor 1 juli nu een begroting oplevert die geen recht doet aan de huidige 
ontwikkelingen.
Wij stellen voor:

De procedure op te starten om uitstel te verkrijgen voor de besluitvorming rond de vaststelling 
van de begroting
De besluitvorming rond de vaststelling van de begroting op te schorten tot uiterlijk 1 december 
2017.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Albrandswaard,
deivoorzitter,

mr. Renske van der Tempel dhr. drs. Hans-Christoph Wagner


