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Geachte leden van het Algemeen Bestuur, ter verduidelijking zal hieronder een korte toelichting geven worden op de bestuursvoordrachten 4.1 t/m
4.10 uit de agenda voor het AB. Enkele bestuursvoorstellen zullen vanwege hun inhoud gezamenlijk worden toegelicht.
Bestuursvoordrachten
4.1

Voordracht Najaarsnota 2019
Reden voordracht:
De najaarsrapportage is anders van opzet dan voorgaande jaren. Gekozen is voor een “afwijkingenrapportage” waarin expliciet de afwijkingen
ten opzichte van de begroting 2019 zijn uitgeschreven. Bijzondere aandacht voor het opgenomen voorbehoud over de mogelijke teruggave aan
de deelnemers. Mocht er bij het opmaken van de jaarrekening sprake zijn van een overschot op de rekening, waarbij de voorziening op orde is,
dan wordt aan de deelnemende gemeenten geadviseerd eventuele terugbetalingen te reserveren voor investeringen in ‘doelmatig en
toekomstgericht’ beheer, in het licht van de afnemende subsidiebijdragen van provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.
Het Dagelijks Bestuur NRIJ heeft op 16 oktober 2019 besloten de Najaarsrapportage 2019 en 1e begrotingswijziging ter kennisname aan de
raden aangeboden. Reden hiervoor ligt in het feit dat het Dagelijks Bestuur een zienswijze bij een dergelijk gering bedrag dat tot een verlaging
van de begroting leidt onnodig achtte.

4.2

Voordracht Normenkader Rechtmatigheid
Reden voordracht:
Ten opzichte van het normenkader rechtmatigheid voor 2018 is in dit nomenkader rechtmatigheid de specifieke controle op het
aanbestedingsbeleid van de schappen uit het normenkader 2019 gehaald. Het niet opnemen van het inkoop-en aanbestedingsbeleid zal niet
leiden tot een kwalitatief mindere controle, daar tijdens de interim controle van de accountant ook de processen rondom de inkoop- en
aanbesteding worden meegenomen cf. mandateringsregeling.

4.3

Voordracht Uitgangspunten Begroting 2021
Reden voordracht:
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en ter verwerking daarvan in de (meerjaren) begrotingen van de deelnemers, moeten de
uitgangspunten van de begroting jaarlijks worden vastgesteld. Daarnaast is voor het opstellen van programmabegroting 2021 het vaststellen
van een aantal uitgangspunten essentieel.

4.4 t/m 4.9

Voordracht Treasurystatuut, Voordracht Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen, Voordracht Controle Verordening,
Voordracht Nota Reserves en Voorzieningen, Voordracht Financiële Verordening, Voordracht Nota Weerstandsvermogen
Reden voordrachten:
Conform de gemeenschappelijke regeling en ter verwerking daarvan, dienen de nota’s en verordeningen om de vier jaar geactualiseerd te
worden. Met uitzondering van de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven zijn er enkel artikel verwijzingen aangepast als gevolg van
wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling. In de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven is de componentenmethode opgenomen als
gevolg van een wijziging in de BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) waarin het activeren van investeringen met
maatschappelijk nut verplicht is gesteld.

4.10

Voordracht Grondprijsbrief
Reden voordracht:
Op dit moment wordt de Grondprijsbrief 2018 gehanteerd die is gebaseerd op een marktbeeld van eind 2017. Voor een objectief en
marktconform beeld van grondwaarden en vergoedingspercentages adviseert Staatsbosbeheer opdracht te verlenen aan een onafhankelijke
taxateur. Om een schaalvoordeel te creëren qua tijd en kosten adviseert Staatsbosbeheer tevens om als 5 Zuid-Hollandse (natuur- en)
recreatieschappen gezamenlijk 1 taxateur in te huren die per (natuur- en) recreatieschap zal rapporteren.

