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Betreft: : Zienswijze ontwerp programmabegroting 2019 NRIJ

Geacht bestuur,
Per brief van 20 april 2018 ontvingen wij van u de ontwerp-programmabegroting 2019. U stelt ons in de
gelegenheid onze zienswijze op de ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken.
De door u ingediende concept-programmabegroting 2019 geeft ons geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
Wel vragen wij u nadrukkelijk aandacht voor het volgende.
Toekomst NRIJ
In de afgelopen periode is intensief gesproken over de toekomst van het NRIJ. Belangrijk onderdeel van
de gesprekken was hoe om te gaan met het uittreden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente
Rotterdam. Met beide partijen is overeenstemming bereikt over de uittreedvoorwaarden.
Deze wijzigingen vragen om een herijking van de samenwerking van de overige gemeenten in het schap.
De komende periode staat dan ook in het teken van de toekomst en de transitie van het schap.
Met het ondertekenen van de op 14 maart 2018 door het college geaccordeerde intentieovereenkomst
heeft ons college uitgesproken de samenwerking tot 2022 te willen continueren. Dit in lijn met de
besluiten van de overige vier colleges van de overblijvende gemeenten.
De colleges hebben daarmee ook het belang aangegeven van het in standhouden en ontwikkelen van
groen, natuur- en recreatiegebieden in IJsselmonde en van de voordelen van onderlinge samenwerking.
Wij onderschrijven dit college standpunt.
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Maximale inspanning voor een solide en toekomstbestendig schap
Het is uitermate belangrijk dat we in deze periode met elkaar kunnen komen tot uitwerking van de
intentieovereenkomst.
Daarbij vragen wij, wellicht ten overvloede, uw maximale inspanning, uw aandacht, input en expertise
voor de volgende punten zoals die ook zijn opgenomen in de intentieovereenkomst:
1.
2.

3.

4.

een efficiënte samenwerking tussen de Landschapstafel en het NRIJ;
een visie op de toekomstige organisatievorm voor de samenwerking met betrekking tot de
instandhouding en ontwikkeling van groen, natuur- en recreatiegebieden in geheel
IJsselmonde;
het opstellen van een Samenwerkingsagenda tot 2026 die is gebaseerd op de visies
genoemd onder 1. en 2. waarin de opties voor de samenwerking tussen partijen en eventueel
met derden op de lange termijn wordt uitgewerkt;
het onderzoeken van besparingsmogelijkheden voor het schap. Waarin wordt bezien hoe de
exploitatietekorten, die door de teruglopende bijdragen van de provincie Zuid-Holland en
gemeente Rotterdam ontstaan vanaf 2022, op kunnen worden gevangen zónder de
deelnemersbijdrage te verhogen. De bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie
worden niet geïndexeerd waardoor een bezuinigingstaakstelling is opgenomen in de
begroting. Wij verwachten dat u dit ook meeneemt in dit onderzoek;

Wij gaan ervan uit dat u onze reactie betrekt bij de behandeling van de ontwerp-programmabegroting
2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Met vriendelijke groet,

