MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
ALGEMEEN BESTUUR 9 juli 2020
Ingekomen stukken:
Nr. Datum
1. 16-06-2020

Afzender
Gemeente HendrikIdo-Ambacht

Onderwerp in het kort
Zienswijze op
Programmabegroting 2021

Beschouwing en advies
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt
gebruik van de mogelijkheid tot het doen van
een zienswijze.
Advies: Ter kennisname en bespreking

1.

27-05-2020

Gemeente
Zwijndrecht

Zienswijze op
Programmabegroting 2021

Gemeente Zwijndrecht maakt gebruik van de
mogelijkheid tot het doen van een zienswijze.
Advies: Ter kennisname en bespreking

1.

02-06-2020

Gemeente
Barendrecht

Zienswijze op
Programmabegroting 2021

Gemeente Barendrecht maakt gebruik van de
mogelijkheid tot het doen van een zienswijze.
Advies: Ter kennisname en bespreking

1.

15-06-2020

Gemeente
Ridderkerk

Zienswijze op
Programmabegroting 2021

Gemeente Ridderkerk maakt gebruik van de
mogelijkheid tot het doen van een zienswijze.
Advies: Ter kennisname en bespreking
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1.

30-06-2020

Gemeente
Albrandswaard

Zienswijze op
Programmabegroting 2021

Gemeente Albrandswaard maakt gebruik van
de mogelijkheid tot het doen van een
zienswijze.
Advies: Ter kennisname en bespreking

Samenvatting zienswijzen

In de zienswijzen wordt gevraagd om
maximale inspanning om te komen tot een
solide en toekomstbestendig schap. Door een
blijvende goede samenwerking met de
gemeente Rotterdam en provincie Zuid
Holland, verwerking van de bouwstenen in de
begroting, verzoek om geen indexering meer
toe te passen vanaf 2021, te anticiperen op
het wegvallen van subsidies en het opstellen
van een financiële visie voor de langere
termijn, kan dit worden bewerkstelligd.
Voorstel reactie Bestuur: het bestuur heeft
de weg naar een toekomstbestendig en
solide schap reeds ingezet. De relatie met
diverse partijen zal goed worden
onderhouden (door zowel bestuursleden
als de secretaris van het schap). Een
eerste effect van de bouwstenen en
financiële anticipatie op het wegvallen van
de subsidies zal zichtbaar zijn via een
begrotingswijziging bij de
Najaarsrapportage 2020. Een financiële
visie voor de langere termijn is onderdeel
van de gesprekken voor de contractering
van een beheerder na 2020.
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Mededelingen:
Mededeling I: Stand van zaken Contractering na 2020
De huidige Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer eindigt van rechtswege per 1 januari 2021. Partijen dienen daarom uiterlijk op 1
juni 2020 schriftelijk te besluiten of de samenwerking wordt voortgezet na 31 december 2020 onder dan te stellen voorwaarden. De
projectgroep contractvorming heeft de bestaande Samenwerkingsovereenkomst (en Allonge) met Staatsbosbeheer alsook de in 2018
uitgevoerde evaluatie beschouwd met het oog op een eventuele nieuwe overeenkomst met een beheerder voor de periode na 2020.
De bestaande SOK is beoordeeld als een samenwerkingsovereenkomst met een gemeenschappelijk doel, doch waarbij één van de
samenwerkingspartners de middelen inbrengt en de ander de uitvoering voor haar rekening neemt. In de huidige SOK zijn de (wederzijdse)
prestaties niet ‘SMART’ omschreven evenmin als de criteria of het proces van evalueren. De SOK heeft geen financiële paragraaf of koppeling
met een begroting en prijsindices. In het belang van beide partijen inzake de continuïteit van beheer en dienstverlening heeft het DB de intentie
om de samenwerking met SBB na 31 december 2020 voor te zetten onder voorbehoud dat voor einde van 2020 overeenstemming wordt
bereikt over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij dienen de bovenstaande aandachtspunten ondervangen te worden.
De bestuurssecretaris zal (in juni/juli) bij direct betrokkenen (bestuursleden en ambtenaren) om input vragen. Hen zal worden gevraagd naar
ambities, verwachtingen, aandachtspunten en concrete doelstellingen ter voorbereiding op een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In de
navolgende fase wordt de vertaalslag naar de overeenkomst gemaakt. Met behulp van de door betrokkenen geformuleerde uitgangspunten en
wensen wordt (in augustus/september) op basis van een modelovereenkomst van Staatsbosbeheer, een eerste concept opgesteld en ambtelijk
en bestuurlijk afgestemd.
Advies: Ter kennisname
Mededeling II: Stand van zaken ARA-hotel
De eigenaar van het hotel ARA is telefonisch in kennis gesteld van het AB-besluit van 8 april 2020. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat het
bedrijf last heeft van alle coronaperikelen. Het restaurant is in verband met overheidsmaatregelen tijdelijk gesloten geweest en de
hotelbezetting is zeer mager te noemen. Het hotel ARA heeft in het regio overleg getracht haar diensten als zorghotel aan te bieden, de
draaiboeken daartoe liggen klaar. Hier is vooralsnog geen gebruik van gemaakt. Overheidssteun biedt onvoldoende soelaas, haar solvabiliteit
neemt af. Dat heeft de eigenaar doen besluiten om de uitbreidingsplannen van het hotel- en evenementengedeelte vooralsnog in de ijskast te
zetten. Zodra men dit weer willen oppakken zal hier actief aan meegewerkt worden en kunt u t.z.t. een bestuursvoorstel over de nadere inhoud
tegemoet zien. Mocht het hotel ARA definitief van haar uitbreidingsplannen afzien dan vloeit het door u beschikbaar gestelde budget weer
terug.
Advies: Ter kennisname
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Mededeling III: Spartelbadjes
Momenteel zijn de spartelbadjes in het NRIJ-gebied nog niet geopend. Op advies van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid blijven de
spartelbadjes tot nader order gesloten.
Hierbij wordt de richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd gevolgd. De spartelbadjes vallen onder Categorie B baden. Een zwemwateradviseur van
de omgevingsdienst raadt met klem aan de richtlijn te volgen, omdat vooralsnog niet bekend is wat het Covid-19 virus in dergelijk water doet.
Advies: Ter kennisname

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,
J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris
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