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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt gevraagd:
Kennis te nemen van de gemaakte extra kosten door gemeenten ten behoeve van de
toekomstdiscussie NRIJ;
Het besluit om het doen van een bijdrage in deze extra kosten ad € 83.823,71 ex BTW
vast te stellen;
Het besluit om deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve vast te
stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In 2017 zijn door verschillende deelnemers aan het schap kosten gemaakt om zich gedegen voor
te kunnen bereiden op het voorgenomen uittreden van de gemeente Rotterdam en de provincie
Zuid-Holland. Dat was nodig om onderhandelingen goed uit te voeren maar ook om risico’s in
beeld te krijgen. Het betrof extra ambtelijke inzet alsook inhuur van specifieke juridische en
milieukundige expertise.
In onderling bestuurlijk overleg tussen de vijf deelnemers op IJsselmonde is gekomen tot
consensus over het bij het recreatieschap onderbrengen van een deel van de gemaakte kosten.
Het gaat dan om € 83.823,71 ex BTW. Daarbij is rekening gehouden met eerder gemaakte
onderlinge afspraken over ureninzet voor trekkerschap van bepaalde onderwerpen, waaronder
NRIJ.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De bijdrage van € 83.823,71 ex BTW wordt op basis van een door één deelnemer in te dienen
factuur voldaan. De onderlinge verdeling is aan de deelnemende gemeenten zelf.
De bijdrage zal beschikbaar worden gesteld via een krediet gedekt vanuit de Algemene Reserve.
Deze bijdrage zal in de jaarrekening 2017 worden genoemd onder de niet uit de balans blijkende
verplichtingen.
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6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Op verzoek van en in overleg met de vijf deelnemers van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van het besluit.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,
mw. drs. N.E. Kösters,
accountmanager
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