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Raadsvoorstel
Inleiding
Zie de infographic (bijlage) voor een overzicht.
De MRDH-begroting kan worden beschouwd in 2 onderdelen:
 de programma’s Vervoersautoriteit (VA, paragrafen 2.1 en 2.2) die worden bekostigd uit de BDUgelden van het Rijk, totaal zo’n 500 miljoen;
 het programma Economisch Vestigingsklimaat (EV, paragraaf 2.3) dat wordt bekostigd uit de
inwonerbijdragen, totaal zo’n € 5 miljoen.
De inwonerbijdrage is zo’n € 70.000 voor Albrandswaard. De precieze besteding van de EV-begroting
wordt gedurende het begrotingsjaar vastgesteld.
De VA-begroting bestaat uit 2 programma’s:
 programma exploitatie (paragraaf 2.1), het rijdend houden van het OV. Totaal € 417 miljoen.
o De vervoerbedrijven ontvangen exploitatiesubsidie, zo’n € 195 miljoen per jaar. Hieruit
worden o.a. personeel, voertuigen, energie, toezicht betaald.
o De vervoerbedrijven ontvangen subsidie voor beheer en onderhoud, ook zo’n € 195 miljoen.
o Daarnaast hebben de vervoerbedrijven inkomsten uit kaartverkoop, ook in de orde grootte €
150-200 miljoen, maar deze geldstroom is geen onderdeel van de MRDHbegroting.
 Programma infrastructuur/investeringen (paragraaf 2.2). Dit deel fluctueert sterk over de jaren vanwege
de feitelijke realisatie van projecten. Zie tabel paragraaf 2.2.2. Er kan een indeling over de thema’s
worden gehanteerd: wegen/verkeersmanagement, OV, fiets/keten, veiligheid (zie bijvoorbeeld
infographic).
Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVA) is een concrete beschrijving van alle projecten en
deelprogramma’s van het programma infrastructuur. Het IPVA is dus onderdeel van de begroting, zie de bijlage
vanaf bladzijde 59.
Zie voor specifieke financieel-technische onderwerpen:





risicobeheersing: paragraaf 4.3;
overhead en bedrijfsvoering: paragraaf 3.2 resp. 4.5;
ontwikkeling saldo BDU- en mobiliteitsfonds (Rijksbijdrage): hoofdstuk 6;
inwonerbijdrage: hoofdstuk 7.

Albrandswaard maakt regelmatig gebruik van de subsidieregelingen die de MRDH biedt. Zie bijlagen
B1 en B2 van het IPVA (vanaf bladzijde 120) voor een overzicht van de projecten die MRDH
subsidieert.
De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer en de regionale economie. M.n. voor
het openbaar vervoer zal dit directe gevolgen hebben voor de MRDH-financiën. De manier waarop de
gevolgen worden afgewikkeld is nog onzeker. Zie de aanbiedingsbrief van de MRDH voor verdere
toelichting.
Beoogd effect
Invloed uitoefenen op de besluitvorming bij de MRDH
Argumenten
1. Met het uitbrengen van een zienswijze oefent de gemeente invloed uit op de besluitvorming bij de
MRDH.
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2.1 Er zijn verbeteringen mogelijk in de wijze waarop de begroting de te maken keuzes expliciet maakt
en het bestuurlijk gesprek hierover faciliteert
2.2 De gemeentefinanciën staan onder druk. Het ligt voor de hand om een beroep te doen op de
gemeenschappelijke regeling om mee te denken over versobering.
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.
Er kan op 21 mei een concept zienswijze worden verstrekt: het door de raad vastgestelde
raadsvoorstel.
Uitvoering/vervolgstappen
De zienswijze wordt verstuurd aan de MRDH. Vaststelling van de begroting is voorzien in het
Algemeen Bestuur van 10 juli.
Financiën
Er wordt een indexering van de gemeentelijke inwonerbijdrage voorgesteld van 1,5%.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting MRDH 2021
Ontwerpbegroting MRDH 2021
Infographic begroting 2021 in één oogopslag
Kadernota MRDH begroting 2021
concept zienswijze MRDH begroting 2021.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Zienswijze MRDH begroting 2021

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
161318

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2020,

BESLUIT:
1. De zienswijze vast te stellen op de MRDH ontwerp begroting 2021

2. Met deze zienswijze aandacht te vragen voor het faciliteren van het bestuurlijke gesprek over de
financiële koers van de MRDH, en voor een sober financieel beleid
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Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de ontwerp MRDH begroting 2021. 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 vast ligt. 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 o.a. 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
vast ligt.
Wij vragen de MRDH om te zorgen dat de ontwerp begroting in de toekomst dit bestuurlijke gesprek
over de beleidsmatige en financiële koers meer faciliteert. De ontwerp begroting 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.
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,

de voorzitter,
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Eelco Groenenboom Msc MMC

drs. Jolanda de Witte
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