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Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 MRDH. Wij bedanken u voor de 
mogelijkheid die u ons hiervoor biedt. 

Governance: bestuurders aan het stuur van de financiële koers 

Wij constateren dat een groot deel van de begroting 2021 feitelijk al vastligt. Wij begrijpen dat dit zo is 
door het krachtenveld waarin de MRDH opereert. Concessies zijn voor lange tijd aangegaan, projecten 
hebben lange doorlooptijden, en de MRDH wil een betrouwbare bestuurlijke partner zijn. 

Wij vinden echter óók dat het bestuur van de MRDH de financiële koers zou moeten bepalen. Dus het 
Algemeen Bestuur neemt besluiten, na een bestuurlijk traject met onder andere de gemeentelijke 
zienswijzen. De betrokken bestuursorganen zouden dus het gesprek moeten voeren over de belangrijke 
keuzes waar de MRDH voor staat, en over de bijbehorende financiële consequenties. Dit gesprek zou 
wellicht over de lange termijn moeten gaan, gezien het feit dat de begroting van 2021 feitelijk grotendeels 
al vastligt. 

Wij vragen de MRDH om te zorgen dat de ontwerpbegroting in de toekomst dit bestuurlijke gesprek over 
de beleidsmatige en financilHe koers meer faciliteert. De ontwerpbegroting zou moeten helpen om grip te 
krijgen op de keuzes die voorliggen, en inzicht moeten bieden welke zaken beïnvloedbaar zijn. 

Druk op gemeentefinanciën: we moeten met elkaar in gesprek over sober financieel beleid 

De druk op de financiële positie van onze gemeente is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. 
Belangrijkste oorzaak is een takenpakket dat is uitgebreid, terwijl de financiële dekking hiervoor niet 
evenredig is meegegroeid. 

Wij vinden de taken die de MRDH uitvoert van groot belang en waarderen het werk dat de MRDH 
verricht. Daarnaast koesteren wij de goede relatie met regiogemeenten waarmee wij in 
gemeenschappelijke regelingen zoals de MRDH samenwerken. Wij bevinden ons echter in een situatie 
dat wij bezuinigingsmaatregelen moeten nemen en wij vragen ook aan de gemeenschappelijke 
regelingen hier een bijdrage aan te leveren. 
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In februari heeft u van ons college reeds een brief ontvangen met het verzoek om een begroting aan te 
bieden waarin ook een scenario met een nullijn wordt opgenomen, en waarin geen indexatie van de 
inwonerbijdrage plaatsvindt. Maar de discussie over sober beleid is wat ons betreft breder dan 
indexering. 

Wij doen daarom een beroep op u om sober beleid te voeren en om de discussie over taken, kosten en 
baten actief te agenderen voor de begroting 2022. Wij kijken uit naar uw uitnodiging om met alle 
deelnemende gemeenten in gesprek te gaan over de financiële koers. 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop dat wij met deze zienswijze u deelgenoot hebben gemaakt van onze positie, en 
kijken uit naar voortzetting van de constructieve samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

De gemeenteraad van Albrandswaard, 
de griffier, / 




