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Geacht bestuur,
Inleiding
Per brief van 12 april ontvingen wij van u de ontwerp- programmabegroting 2020. U stelt ons in de
gelegenheid onze zienswijze op de ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken. De stukken zijn
in de gemeenteraad van 13 juni besproken. Dit geeft ons aanleiding voor het geven van onderstaande
reactie.
Naar een toekomstbestendig schap
We zijn al enkele jaren met elkaar in gesprek over de toekomst van het NRIJ. Met de gemeente
Rotterdam en met de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de uittreedvoorwaarden.
Nu we dit traject hebben afgerond, is het van het grootste belang om stappen te zetten naar een
toekomstbestendig schap. Een toekomst waarin rekening is gehouden met de uittredingen van de
twee genoemde partijen. De uittredingen leiden (op termijn) tot teruglopende bijdragen.
Onderzoek naar besparingsmogelijkheden voor het schap
In onze zienswijze op de begroting van 2019 hebben wij, en met ons ook de andere overblijvende
deelnemende gemeenten, aangegeven dat wij verwachten dat het schap besparingsmogelijkheden in
beeld brengt. Dit zien wij in de nu voorliggende begroting niet of nauwelijks terug komen. Wij vragen
dan ook nogmaals uw uitdrukkelijke aandacht voor het onderzoeken van besparingsmogelijkheden
voor het schap. Daarin moet worden bezien hoe de exploitatietekorten, die door de teruglopende
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bijdragen van de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam ontstaan vanaf 2022, op kunnen
worden gevangen zónder de deelnemersbijdrage te verhogen. De tussen de 5 NRIJ-gemeenten
gesloten intentieovereenkomst geeft de kaders aan voor mogelijke oplossingsrichtingen, die niet
alleen betrekking hebben op financiën, maar ook op (de kwaliteit van) het beheer van de gebieden en
de organisatievorm van het NRIJ.
De bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie worden niet geïndexeerd waardoor een
bezuinigingstaakstelling is opgenomen in de begroting voor 2020. Wij verzoeken u niet alleen op de
korte termijn, maar ook op de langere termijn de gevolgen van de teruglopende bijdragen van de
gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland in nauwe samenwerking met de 5 NRIJ gemeenten
in kaart te brengen. Dit mede op grond van de uitkomsten van de bestuursopdracht m.b.t.
toekomstgerichte samenwerking, die in 2019 wordt uitgevoerd.
Wij verwachten uw maximale inspanning om de komende periode te komen tot een solide en
toekomstbestendig schap.
Wij verzoeken u onze reactie te betrekken, middels een voorbehoud, bij de behandeling van de
ontwerp-programmabegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019. Dat deze
reactie pas kenbaar gemaakt kan worden na de gemeenteraad van 8 juli, hebben wij u reeds laten
weten.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met Jeannette Wijnmalen. Haar
contactgegevens staan bovenaan deze brief vermeld.
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