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Betreft: Zienswijze MRDH-begroting 2022

Geacht bestuur,

Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de begroting 2022.Wij bedanken uvoor de mogelijkheiddie u ons
hiervoor geeft.

De begroting als sturingsinstrument: graag betrokkenheid bij keuzes over de koers
Wij hebben u vorig jaar gevraagd om de begroting meer ondersteunend te laten zijn aan het gesprek over
de koers van de MRDH. Wij zijn positief over hoe het document van de begroting is verbeterd ten
opzichte van vorig jaar, doordat u meer inzicht geeft in het Meerjarenbeeld.U stelt op blz. 7 dat er keuzes
gemaakt moeten worden. Wij zouden als gemeente graag onze zienswijzegevenwanneer deze keuzes
voorliggen. Wij vragen de MRDH om dan deze keuzes en hun consequentiesgoed in beeld te brengen.

Inhoudelijke keuzesvoor hetMeerjarenbeeld:prioriteit voor fiets, OVen veiligheid
De grote MRDH-ambities voor demiddellange termijn zijn o.a. de MIRT-en gebiedsverkenningen,
schaalsprong van het OV, metropolitane fietsroutes en ketenmobiliteit.Onzegemeente onderstreept de
prioriteit voor OV, ketenmobiliteit, fiets en veiligheid, in het belangvan duurzaamheid, leefbaarheiden
gezondheid. Wij zien dit grotendeels terug in de prioriteiten van de MRDH, en vragen de MRDH
daarnaast om budgettair voldoende ruimte te geven aanverkeersveiligheid.

Oproep tot soberheid
Wij hebben ook in onze vorige zienswijze aandacht gevraagdvoor de financiële krapte bij gemeenten.
We waarderen het werk van de MRDH, onderkennen het belangvan de regionale samenwerkingen het
versterken van het economisch vestigingsklimaat. Ook zijn we ons bewustvan de ratio van het
indexeren. Als gemeente staanwe echter op het punt dat we pijnlijke keuzesmoetenmaken. We vragen
daarom de MRDH mee te denken over het toepassen van een nullijn
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Waardering voor ondersteuning bestuurlijke tafel Groen Blauwe Leefomgeving
Onze burgemeester is één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de bestuurlijke tafel Groen
Blauwe Leefomgeving. Het algemeen bestuur van de MRDH heeft in december formeel besloten om
deze tafel te ondersteunen. De ondersteuning heeft een facilitair/secretarieel karakter, en impliceert dus
geen beleidsinhoudelijke bemoeienisvan de MRDH metdit thema en het ontstaan van een extra pijler.
Wij waarderen de bijdragedie de MRDH tot nu toe heeft geleverd aan de oprichting van deze tafel, en
kijken uit naarde samenwerkingmet de gemeenten, MRDHen andere betrokkenen.

Waarderingvoor inzet MRDHrond Corona
Wij waarderen dewijze waarop de MRDH voortvarend aan de slag is gegaan met de gevolgenvan de
Coronacrisis. Zowel met de impact voor de OV-exptoitatie, als met het protocol stedelijke mobiliteit, als
met het programma 'sterker uit de crisis’

Blijvende aandachtvoor de bereikbaarheid,specifiekvan Antes / Kijvelanden
De Transitieplannen OV enCorona leiden helaas tot pijnlijke keuzes.Voor ons staat het waarborgenvan
de bereikbaarheid voor de reiziger op de eerste plaats, Wij roepen u daarom op om de tijdelijke
versoberingen van de dienstregelingweer zo snel mogelijk op te schalen zodra de omstandigheden dit
toelaten

Dit geldt specifiek in onze gemeente voor lijn 79 naar Antes / Kijvelanden. De MRDH heeft besloten om
deze lijn tijdelijk te laten vervallen op zaterdag en zondag. Door de perifere ligging is het aantal reizigers
relatief laag, maar de locatie heeft een groot regionaal belang en een doelgroep die veelal niet beschikt
over vervoersalternatieven

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

Met vriendelijkegroet,

Degemeenteraadvan Albrandswaard
De griff91 ab
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