
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
31 mei 2021

Zaaknummer:
305649

Onderwerp:
MRDH zienswijze beleidsnota 
reserves, voorzieningen en 
fondsen

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 april 2021;

BESLUIT:
1. de zienswijze vast te stellen op de MRDH beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen;

2. met de zienswijze geen opmerkingen te maken.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 31 mei 2021.



Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 
2021. Wij bedanken u voor de mogelijkheid die u ons hiervoor geeft.

Wij hebben geen opmerkingen over de ontwerp beleidsnota.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Albrandswaard,
de griffier, de voorzitter,

Eelco Groenenboom Msc MMC drs. Jolanda de Witte



Voorstel

Onderwerp: 
MRDH zienswijze beleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen

College van burgemeester 
en wethouders 
13 april 2021

Zaaknummer
305649
 

Portefeuillehouder
Jolanda de Witte

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.groenewegen@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. de zienswijze vast te stellen op de MRDH beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen;

2. met de zienswijze geen opmerkingen te maken.



Raadsvoorstel
Inleiding
De beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen vormt voor de MRDH het kader voor de vorming 
en aanwending van deze zogenaamde vermogensbestanddelen. Het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vormt het kader waar de beleidsnota aan moet 
voldoen. Het BBV is ook van toepassing op de MRDH.

De financiële verordening schrijft voor dat de MRDH elke 4 jaar de beleidsnota actualiseert. 

Er is geen sprake van beleidsmatige wijzigingen. Ten opzichte van de beleidsnota van 2017 is de 
nieuwe nota tekstueel aangepast. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen redactioneel van aard:

 er is geen aparte paragraaf 'rente' (1.4 in de nota van 2017). Dit onderwerp is geïntegreerd in 
de paragrafen over reserves, voorzieningen resp. fondsen (1.1 t/m 1.3);

 er is een samenvattende overzichtstabel toegevoegd (1.4 in de nota van 2021);
 hoofdstuk 2 beschrijft de reserves en fondsen die momenteel binnen de MRDH bestaan. Er 

zijn momenteel geen voorzieningen. In de beschrijvingen zijn de onderwerpen 'doel' en 
'bestemming/beleid' in de nota van 2017 samengevoegd tot het onderwerp 'doel' in de nota 
van 2021.

In 2017 was er ook een zienswijzeprocedure rond de beleidsnota. De gemeente heeft toen één 
gecombineerde zienswijze uitgebracht op de begroting en de beleidsnota. De belangrijkste uitspraak 
die de gemeente hierin deed was de voorkeur om financieel-technische discussies zoveel mogelijk op 
ambtelijk niveau te voeren, en om specialisten van de gemeente hierbij te betrekken.  

Beoogd effect
invloed uitoefenen op de besluitvorming van de MRDH

Argumenten
1. Door een zienswijze uit te brengen oefent de gemeente invloed uit op de besluitvorming van 

de MRDH.
2. De MRDH stelt geen beleidsmatige wijzigingen voor; de beleidsnota 2021 bevat uitsluitend 

tekstuele en redactionele aanpassingen ten opzichte van 2017.

Overleg gevoerd met
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De MRDH stelt 25 mei als termijn voor de zienswijze. Na behandeling in Beraad & Advies kan de 
MRDH ambtelijk starten met de concept beantwoording op basis van de voorgestelde zienswijze. Als 
de vastgestelde zienswijze anders is dan het voorstel is de inschatting dat dit nog kan worden 
meegenomen bij de behandeling door Adviescommissie en AB.

Op 16 juni brengen de MRDH Adviescommissies advies uit over de voorstellen.

Op 9 juli stelt het AB de begroting en de beleidsnota definitief vast.

Financiën
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.



Voorstel
Inleiding
De beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen vormt voor de MRDH het kader voor de vorming 
en aanwending van deze zogenaamde vermogensbestanddelen. Het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vormt het kader waar de beleidsnota aan moet 
voldoen. Het BBV is ook van toepassing op de MRDH.

De financiële verordening schrijft voor dat de MRDH elke 4 jaar de beleidsnota actualiseert. 

Er is geen sprake van beleidsmatige wijzigingen. Ten opzichte van de beleidsnota van 2017 is de 
nieuwe nota tekstueel aangepast. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen redactioneel van aard:

 er is geen aparte paragraaf 'rente' (1.4 in de nota van 2017). Dit onderwerp is geïntegreerd in 
de paragrafen over reserves, voorzieningen resp. fondsen (1.1 t/m 1.3);

 er is een samenvattende overzichtstabel toegevoegd (1.4 in de nota van 2021);
 hoofdstuk 2 beschrijft de reserves en fondsen die momenteel binnen de MRDH bestaan. Er 

zijn momenteel geen voorzieningen. In de beschrijvingen zijn de onderwerpen 'doel' en 
'bestemming/beleid' in de nota van 2017 samengevoegd tot het onderwerp 'doel' in de nota 
van 2021.

In 2017 was er ook een zienswijzeprocedure rond de beleidsnota. De gemeente heeft toen één 
gecombineerde zienswijze uitgebracht op de begroting en de beleidsnota. De belangrijkste uitspraak 
die de gemeente hierin deed was de voorkeur om financieel-technische discussies zoveel mogelijk op 
ambtelijk niveau te voeren, en om specialisten van de gemeente hierbij te betrekken.  

Beoogd effect
invloed uitoefenen op de besluitvorming van de MRDH

Argumenten
1. Door een zienswijze uit te brengen oefent de gemeente invloed uit op de besluitvorming van 

de MRDH.
2. De MRDH stelt geen beleidsmatige wijzigingen voor; de beleidsnota 2021 bevat uitsluitend 

tekstuele en redactionele aanpassingen ten opzichte van 2017.

Overleg gevoerd met
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De MRDH stelt 25 mei als termijn voor de zienswijze. Na behandeling in Beraad & Advies kan de 
MRDH ambtelijk starten met de concept beantwoording op basis van de voorgestelde zienswijze. Als 
de vastgestelde zienswijze anders is dan het voorstel is de inschatting dat dit nog kan worden 
meegenomen bij de behandeling door Adviescommissie en AB.

Op 16 juni brengen de MRDH Adviescommissies advies uit over de voorstellen.

Op 9 juli stelt het AB de begroting en de beleidsnota definitief vast.

Financiële informatie
n.v.t.



Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.
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