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Geadviseerd besluit
1. De zienswijzebrief vast te stellen op het MRDH ontwerp Treasurystatuut 2021

2. In de zienswijzebrief geen opmerkingen te maken op het voorgenomen MRDH-besluit
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Raadsvoorstel
Inleiding
De MRDH is voornemens om het Treasurystatuut 2016 te actualiseren tot een Treasurystatuut 2021.

In het Treasurystatuut staan de regels voor het verstrekken en aangaan van leningen, inclusief het 
beheersen van de risico's daarbij.

De MRDH gebruikt het statuut vooral om leningen te verstrekken aan vervoerbedrijven, zodat die 
tegen relatief gunstige voorwaarden hun voertuigen kunnen financieren. Andere toepassingen van het 
statuut zijn op dit moment nog niet aan de orde.

Over het Treasurystatuut 2016 en het verstrekken van leningen aan vervoerbedrijven hebben in 2016 
en 2017 zienswijzeprocedures plaatsgevonden. De gemeente heeft toen terughoudend gereageerd op 
het verstrekken van leningen aan vervoerbedrijven. Dit was echter destijds, en is nog steeds, 
gemeengoed in de regio.

De wijzigingen in het ontwerp Treasurystatuut 2021 ten opzichte van 2016 hebben vooral het karakter 
van acutalisatie, vereenvoudiging en verduidelijking. De meest 'beleidsrijke' wijziging is dat MRDH niet 
meer borg zal staan voor leningen die vervoerbedrijven aangaan. In plaats daarvan kunnen 
vervoerbedrijven dus rechtstreeks bij de MRDH lenen.

Beoogd effect
Invloed uitoefenen op de besluitvorming bij de MRDH

Argumenten
1. Met het uitbrengen van een zienswijze kan de gemeente invloed uitoefenen op de besluitvorming bij 
de MRDH.

2.1 Het voorgenomen besluit betreft vooral een technische actualisatie van een eerder besluit. Er is 
dus geen sprake van expliciete beleidskeuzes waar de gemeente op zou kunnen reflecteren.

2.2 Door toch een zienswijzebrief te versturen laat de gemeente blijken ook in de toekomst graag 
betrokken te blijven bij de besluitvorming van de MRDH.

Overleg gevoerd met
De ontwerp begroting is besproken in de Bestuurscommissies EV en VA van de MRDH. Na de 
zienswijzeprocedure zal de begroting worden besproken in de Adviescommissies en het Algemeen 
Bestuur.

Kanttekeningen
1. De termijn van de zienswijzeprocedure verstrijkt 21 mei 2020.

Er kan op 21 mei een concept zienswijze worden verstrekt: het door het college vastgestelde 
raadsvoorstel.

Uitvoering/vervolgstappen
De zienswijze wordt verstuurd aan de MRDH. Vaststelling van het treasurystatuut is voorzien in het 
Algemeen Bestuur van 10 juli.

Financiën
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd.
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Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Treasurystatuut MRDH 2021  
2. MRDH ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021  
3. Delegatiebesluit Vervoersautoriteit MRDH 2021  
4. MRDH Treasurystatuut 2016  
5. aangepaste concept zienswijze MRDH treasury 2021 na college.docx  

 



4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
161324

Onderwerp:
MRDH zienswijze Treasurystatuut 
2021

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020,

BESLUIT:

1. De zienswijzebrief vast te stellen op het MRDH ontwerp Treasurystatuut 2021

2. In de zienswijzebrief geen opmerkingen te maken op het voorgenomen MRDH-besluit
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Hierbij sturen wij u onze zienswijze op het ontwerp Treasurystatuut 2021. Wij bedanken u voor de 
mogelijkheid die u ons hiervoor biedt.

Wij zijn in eerdere zienswijzen soms kritisch geweest over de verwevenheid tussen MRDH en de 
vervoerbedrijven. De MRDH is opdrachtgever, concessieverlener, mede-eigenaar en dus ook financier 
ten opzichte van de vervoerbedrijven. 

Krediet verstrekken is een vak: de ontvanger moet goed worden beoordeeld en gemonitord, en de 
bijbehorende risico’s moeten goed worden beheerst. De MRDH is geen bank, maar vervoerbedrijven 
zijn ook geen gewone bedrijven. 

De MRDH is, mede door de andere rollen, goed op de hoogte van de financiële situatie bij de 
vervoerbedrijven. Daarnaast zien wij dat de MRDH een reserve heeft opgebouwd voor het risico dat 
gepaard gaat met het verstrekken van het krediet. 

Wij vertrouwen erop dat de MRDH ook goed is toegerust op, en aandacht zal geven aan het 
monitoren van de vervoerbedrijven op hun kredietwaardigheid en het terugbetalen van de leningen.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Albrandswaard,
de griffier, de voorzitter,

Eelco Groenenboom Msc MMC drs. Jolanda de Witte


