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1. ONTWERP-BESLUIT
Het algemeen bestuur besluit:
- In te stemmen met het besluit van het dagelijks bestuur om de inzet van een
procesbegeleider ten behoeve van het kunnen maken van strategische keuzen over de
toekomst van NRIJ via het schap;
- In te stemmen met de offerte van Twynstra Gudde waarbij de tekst uit de offerte als
opdrachtformulering wordt beschouwd, te weten:
o Voor de korte termijn het proces te begeleiden om met de vijf over te blijven
deelnemers van de GR NRIJ tot een op hoofdlijnen onderbouwde strategische
keuze te komen voor de toekomst van het recreatieschap, en de gemeenten te
begeleiden in het nemen van een besluit. Omdat, in verband met het uittreden
van Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, haast geboden is om
tot een besluit te komen, wordt gevraagd om eind oktober 2017 een
strategisch afwegingskader op hoofdlijnen gereed te hebben op basis waarvan
de vijf gemeenten een gezamenlijk besluit kunnen baseren;
o Dat door Twynstra Gudde maandelijks schriftelijk verslag wordt gedaan van de
stand van zaken bij wijze van e-mail aan het Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde;
- Een krediet in te stellen ter hoogte van 30.000 euro (inclusief btw) ten behoeve van
procesbegeleiding door Twynstra Gudde en dit krediet ten laste te brengen van de
algemene reserve.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Per 1 januari 2018 wijzigt de samenstelling van deze gemeenschappelijke regeling, in die zin dat
de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam vanaf dat moment niet langer deelnemers
zijn aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.
Ten behoeve van het proces naar een toekomstbestendig Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
en het kunnen maken van strategische keuzen dientengevolge is om de begeleiding van Twynstra
Gudde verzocht.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Het dagelijks bestuur heeft op 13 oktober besloten over de inhoud van de offerte.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
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5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Een krediet ter hoogte van 30.000 euro wordt ingesteld. Het krediet wordt ten laste gebracht van
de Algemene Reserve.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

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