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Geachte leden van het Algemeen Bestuur, ter verduidelijking zal hieronder een korte toelichting geven worden op de bestuursvoorstellen uit de
agenda voor het AB.
Bestuursvoorstellen
5.1 Voordracht Najaarsrapportage 2020
De Najaarsrapportage 2020 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken over het
lopende begrotingsjaar. Uit deze Najaarsrapportage blijkt dat het schap op koers ligt om de doelstellingen te behalen. Niet alle middelen worden uitgegeven,
er wordt voor 2020 een positief saldo voorzien van 184.798 euro.
Bestuursinstemming:
In te stemmen met de Najaarsnota 2020, waarvan de eerste begrotingswijziging deel uit maakt;
In te stemmen met het instellen van een reserve besparingen;
In te stemmen met de verlenging van de kredieten zoals in de najaarsrapportage genoemd;
In te stemmen met de mutaties op de reserves, waaronder de overheveling van middelen naar de voorziening groot onderhoud en de storting in de
reserve besparingen;

5.2 Voordracht Normenkader Rechtmatigheid
Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden
en van het schap zelf. Ten opzichte van het normenkader rechtmatigheid voor 2019 is dit normenkader rechtmatigheid niet gewijzigd.
Bestuursinstemming:
- In te stemmen met het normenkader rechtmatigheid 2020.
5.3 Voordracht Uitgangspunten Programmabegroting 2022
In aansluiting op de Wet gemeenschappelijke regelingen en ter verwerking daarvan in de (meerjaren) begrotingen van de deelnemers moet de
programmabegroting half april voorafgaand aan het begrotingsjaar gereed te zijn. Voor het opstellen van programmabegroting 2022 is het vaststellen van een
aantal uitgangspunten essentieel. Met dit bestuursvoorstel worden deze uitgangspunten voorgelegd.
Bestuursinstemming:
- In te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwerp-programmabegroting 2022
5.4 Indexeren bijdrage NRIJ aan recreatieve veren
Van en naar het eiland IJsselmonde varen een drietal recreatieve veren, te weten het Rhoons Veer, het Puttersveer en het Driehoeksveer. De veren worden
sinds eind 2019 door AquaSwets BV geëxploiteerd. Het NRIJ is contracthouder van de veerexploitatie-overeenkomst van het Rhoons Veer, contracthouder
van het Driehoeksveer is gemeente Ridderkerk en van het Puttersveer is dat de Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.
Sinds jaar en dag draagt het NRIJ bij aan de exploitatie van deze veren, met als doel dat zoveel mogelijk recreanten gebruik van de veren maken. In het
onderhavige bestuursvoorstel staat beschreven de instemming van het DB met de indexering van de bijdrage aan het Puttersveer en Driehoeksveer (de
bijdrage aan het Rhoons Veer werd jaarlijks al geindexeerd).
Bestuursinstemming:
- Kennis te nemen van de bestuursvoordracht inzake de indexatie van de bijdrage van het NRIJ aan de recreatieve veren.
5.5 Aanpak Spuiveld/Ziedewijdseland
Het bestuursvoorstel voorziet in het plaatsen van 10 barbecue afvalbakken en borden met gebiedsregels in en om het Spuiveld om de overlast en
problematiek in het gebied aan te pakken.
Bestuursinstemming:
- In te stemmen met het voorstel om 10 barbecue afvalbakken en borden met gebiedsregels te plaatsen in en om het Spuiveld voor een totale
aanschafprijs van €5.244,60 en totale jaarlijkse TBM kosten van €2.725,-;

-

In het eerste kwartaal van 2024 een evaluatie uit te voeren inzake het gebruik van de barbecue afvalbakken en vervolgens een bestuurlijk besluit te
nemen over het al dan niet voorzetten van deze voorziening en de bekostiging.

5.6 Vergaderdata NRIJ 2021
Bijgaand ontvangt u het overzicht van de vergaderdata voor de bestuursvergaderingen van het Schap in 2021. De uitnodigingen voor de vergaderdata zijn
reeds aan u toegezonden.
Bestuursinstemming:
- Kennis te nemen van de vergaderdata voor bestuursvergaderingen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde in 2021.

