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Geachte heer/mevrouw,
De stadsregio is nog steeds in afwachting van een definitief besluit van de Tweede en Eerste Kamer
met betrekking tot de Wet afschaffing plusregio's. Tot het moment van besluitvorming gaan de
activiteiten binnen de Planning & Control cyclus volgens het reguliere proces door en daarom is er
een ontwerpbegroting 2015 voor de stadsregio opgesteld.

Op grond van artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam is de stadsregio
gehouden de begroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten toe te sturen.
Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2015 aan, die op 9 april j l . door het dagelijks bestuur is
geaccordeerd. Deze begroting wordt in afschrift ook verstuurd aan de colleges van Burgemeester
en Wethouders en aan de hoofden Financiën.

Het algemeen bestuur van de stadsregio stelt de begroting 2015 in zijn vergadering van 9 juli 2014
vast. Wij verzoeken u uw opmerkingen uiterlijk 3 juni 2014 schriftelijk kenbaar te maken aan het
dagelijks bestuur van de stadsregio.
De Kadernota begroting 2015, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 12 februari 2014, is
het uitgangspunt geweest voor de samenstelling van de begroting 2015. Dat betekent o.a.:
•

dat de begroting 2015 is opgesteld op basis van voorzetting en/of afronding van het in de
Regionaal Strategische Agenda (RSA) opgenomen beleid;

•

dat - in afwachting van besluitvorming op de Wet afschaffing plusregio's - de begroting 2015
beleidsarm wordt opgesteld en daarom geen nieuwe beleidsvoornemens zijn opgenomen;

•

dat de begroting 2015 qua beleid en financieel kader aansluit bij de eerste wijziging van de
begroting 2014 en de 2 Bestuursrapportage 2 0 1 3 ;
e
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«

dat het algemeen bestuur besloten heeft de door de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen voorgestelde indexatieverhoging voor de gemeentelijke bijdragen voor
2015 met 0,5% niet over te nemen en het bedrag van de gemeentelijke bijdrage te
handhaven op het niveau van 2014.

Vervolgtraject:
•>

11 juni 2014 wordt de begroting 2015 en de aangeleverde opmerkingen van de deelnemende
gemeenten besproken in het dagelijks bestuur;

«

In juni/juli 2014 bespreking van de begroting 2015 in de verschillende portefeuillehouderoverleggen;

.

9 juli 2014 wordt de begroting 2015 ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Jaarwerkplan 2015
Mede afhankelijk van de besluitvorming op het wetsvoorstel afschaffing plusregio's en de gevolgen
daarvan voor de stadsregio wordt in de laatste maanden van 2014 een jaarwerkplan voor 2015
opgesteld en ter informatie aangeboden aan het algemeen bestuur.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam,

STADSREGIO
ROTTERDAM
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1

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2015 met een voorlopige doorkijk naar de jaren 2016 tot en met 2018.
Door vertraging in de definitieve behandeling door het parlement van het Wetsvoorstel
afschaffing plusregio's bestaat er onzekerheid over een tijdige effectuering van deze wet.
Deze onzekerheid en de verplichting voor de stadsregio om op basis van bestaande regelgeving
tijdig te voldoen aan het vaststellen van een begroting voor het eerstvolgende begrotingsjaar
hebben geleld tot de hierbij aangeboden begroting 2015.
Zolang er nog geen onomkeerbaar kabinetsbesluit met bijbehorend tijdspad Is vastgesteld,
moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat afschaffing per 1 Januari 2015 niet
aan de orde is. In dat geval zal de stadsregio Rotterdam nog blijven functioneren. De middelen
die daartoe nodig zijn, dienen - evenals de beleidsvoornemens - In de vorm van een begroting
door het algemeen bestuur te worden vastgesteld. De wet schrijft voor dat uiterlijk op 15 juli
van het jaar t-1 de door het bestuur vastgestelde begroting van het jaar-t bij de provincie moet
zijn aangeleverd. Het eventueel later opstellen van een begroting 2015 is om die geen optie.
De begroting vormt niet alleen het financieel kader voor de periode 2015-2018, maar schetst
ook het beleidsmatige kader. Dit betekent dat de uitwerking van het in de Regionaal
Strategische Agenda (RSA) opgenomen beleid voorlopig wordt voortgezet.
Op grond van de bestaande onzekerheid omtrent voortzetting van de stadsregio zijn in deze
begroting geen nieuwe beleidsdoelstellingen opgenomen. De keuze Is gemaakt om een
beleidsarme begroting op te stellen. Wanneer aan de orde zullen beleidsaanpassingen In de
eerste wijziging van de begroting 2015 worden verwerkt.
De begroting 2015 kent dezelfde opzet en programma-indeling als de begroting 2014. Dit
betekent onder andere, dat de concrete beleidsvoornemens voor het komende jaar samengevat
worden in het jaarwerkplan 2015. Het jaarwerkplan 2015 wordt tegelijk met de eerste wijziging
van de begroting 2015 aangeboden aan het algemeen bestuur.
Het aanbieden van een gewijzigde begroting voorafgaand aan het uitvoeringsjaar is Inmiddels
gebruik geworden binnen de stadsregio. De vereiste vroege oplevering van de begroting in het
voorjaar van 2014 maakt dat niet alle relevante ontwikkelingen die zich in 2014 voordoen,
kunnen worden meegenomen. Daarom wordt aan het einde van 2014 het bestuur de eerste
wijziging van de begroting 2015 aangeboden.
1.1.

De financiën

Uitgangspunt binnen de stadsregio Is een gedegen financiering. Dit betekent:
structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt,
er worden geen verplichtingen aangegaan wanneer de bijbehorende dekking daarvoor
ontbreekt,
we geven middelen pas uit wanneer we er daadwerkelijk over kunnen beschikken,
Inkomsten worden conservatief geraamd,
risico's worden tegen de hoogste kostenraming in de begroting verwerkt.
Het begrotingsresultaat heeft betrekking op een beperkt deel van de stadsreglonale middelen,
om precies te zijn op de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn jaarlijkse inkomsten die voor alle
doeleinden mogen worden aangewend.
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:
Inwonerbljdrage gemeenten;
de aanvullende bijdrage van Rotterdam;
rente inkomsten
De te ontvangen algemene dekkingsmiddelen (€ 9,45 min. volgens begroting 2015) zullen de
komende jaren zeker teruglopen. Dit wordt met name veroorzaakt door een duidelijke afname
in de te ontvangen rentebaten.
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De algemene dekkingsmiddelen worden gebruikt voor de dekking van een drietal lasten:
1. de post onvoorzien;
2. (een deel van) de apparaatslasten;
3. uitgaven waar geen bijdrage van derden (Rijk, provincie) voor wordt ontvangen.
De algemene uitgaven ( nu nog € 6,76 min.) zullen bij een terugloop in activiteiten aangepast
worden.. Het verschil tussen de algemene dekkingsmiddelen en de uitgaven, die ermee worden
gefinancierd, bepalen het resultaat van de begroting.
De begroting 2015 sluit met een positief resultaat van € 2.696.232. Dit saldo wordt gedoteerd
aan de reserve Weerstandsvermogen. Ook voor de jaren 2016-2018 wordt op basis van een
theoretische doorkijk een positief resultaat verwacht. Onderstaand is dit weergegeven.

Jaar
2015
2016
2017
2018

Begrotingsresultaat
2.696.232
1.946.260
920.508
394.306

Het positieve begrotingsresultaat daalt in de jaren na 2015. Oorzaak hiervan is de invoering van
het verplichte schatkistbankieren. In dit kader moeten vanaf 2014 overtollige kasmiddelen bij
de staat worden ondergebracht tegen marginale rentebaten.
Dat de rentebaten in 2015 nog niet geheel wegvallen houdt verband met de in 2011 en 2012
aangekochte obligaties. Deze mogen worden behouden tot het moment van aflossing. Dit vindt
geleidelijk vanaf 2014 tot en met 2016 plaats. Het verplicht schatkistbankieren biedt verder nog
voldoende mogelijkheden om structurele rentebaten te genereren (zie ook de paragraaf
Financiering).
Door de geraamde positieve begrotingsresultaten aan de reserve Weerstandsvermogen toe te
voegen, heeft deze reserve in 2015 het niveau dat nodig is om de geïnventariseerde risico's
financieel te kunnen dekken (zie hoofdstuk 4.6 Weerstandsvermogen). De kans dat de
benoemde risico's zich daadwerkelijk gaan voordoen is zeer groot, omdat deze merendeels
betrekking hebben op de opheffing van de stadsregio.
1.2

Leeswijzer

De Indeling in programma's en de opbouw van de hoofdstukken In de begroting 2015 komt
overeen met die van de eerste wijziging begroting 2014 en luidt als volgt.
In hoofdstuk 2 wordt een algemeen financieel kader geschetst en wordt nader ingegaan op de
belangrijke ontwikkelingen aan de batenkant, zijnde de BDU en de Investeringsreserve. In
hoofdstuk 3 zijn de programma's beschreven en hoofdstuk 4 bevat de paragrafen. In hoofdstuk
5 wordt de kostenverdeelstaat weergegeven en laten we zien wat de consequenties zijn van de
kostenverdeelstaat op de financiering. In hoofdstuk 6 wordt het verloop van de reserves en
fondsen beschreven en toegelicht. I n de hoofdstukken die volgen zijn de Inwonerbijdragen en
het vaststellingsbesluit opgenomen. Als bijlage 1 is toegevoegd het RIW 2015-2018.
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Samenhang begroting 2015-2018

2.1 Overzicht baten en lasten op totaalnïveau
De begroting 2015 kent een omvang van € 280 miljoen. In onderstaande tabel Is dit per
programma weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de cijfers verder per programma en activiteit
uitgewerkt. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de directe uitgaven en aan
activiteiten toe te rekenen overhead (apparaatslastenï.
Aan de batenkant zijn de verschillende financieringsbronnen opgenomen. De programma's zijn
allen in evenwicht. Per saldo resteert in 2015 een positief resultaat van e 2.696.232 en dit
bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Weerstandsvermogen.
Sarnrnustr

profli'ammatifiOf «lï'iQ 20 1 5-30 1 H
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Lasten
- Sturen OP ruimtelijke samenhang
- Economische structuurversterklna
- Bereikbaarheid en mobiliteit
- Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod
- Duurzame realo
- Jeuodzora
- Atoemene lasten

1.344.122
4.340.508
262.482.220
5.065.776
5.690.161
428.075
36400

Totaal uitga van

280.486469

fiaren
- RhksbHdraaen
- Bltdraoen orovlnde Zuid-Holland
- BHdraoen reQiooemeenten (Inclusief omslaobHdraaen)
- Onttrekklnoen aan fondsen
-Rente

256.417.421
15.000
7.278.705
8.285.741
3.303.330

Totaal Inkomsten

275300.206 1 281.811427 1 420.119.649

1.576.642
4.343.115
270.162423
5.987.545
5.642.238

1.578.652
4.345.773
412.407.620
1.401.983
5.644.568

1.580.541
4.348.272
262.926.408
1.404.008
5.646.757

36.000

36400

36.000

-

287.748.162

261244.789
15.000
6.850430
10452.183
2.548.925

-

42S414.595

275.941.985

261404.951
15.000
6450.630
149.936.573
1.512.495

268.439.469
15.000
6.850.630
5404.315620.053
270.120437

Saldo vóór bestemming

5.186463-

5.936435-

5.294.946-

5421.148-

Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves

2.696.232
7.882494

1.946.160
7482494

920407
6.215.453

394.306
6.215.453

•

0

Saldo na beatammlna

1

•1

~ö

Conform de wettelijke voorschriften hanteert de stadsregio het baten en lasten stelsel. Dit
betekent dat baten en lasten genomen moeten worden In het jaar waarop ze drukken, ongeacht
of ze dat jaar ook daadwerkelijk ontvangen en/of betaald worden.
De begroting van de stadsregio is robuust. Alle bekende en te kwantificeren risico's zijn gedekt
en structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. Dreigen er In het uitvoeringsjaar overschrijdingen, dan dienen deze primair binnen het betreffende programma te worden
opgelost. Uitgaven waar geen financiële dekking tegenover staat worden niet gedaan.
Financiële risico's, die nog niet zijn te kwantificeren dan wel waarvan onduidelijk Is of deze zich
gaan voordoen, zijn benoemd en financieel afgedekt in de paragraaf Weerstandsvermogen.
Het begrotingstotaal loopt de komende jaren op van € 280,5 miljoen in 2015 naar € 425, 4
miljoen in 2017, waarna het weer terugloopt naar e 275,9 miljoen. Grootste oorzaak hiervan Is
de BDU: In 2017 worden veel uitgaven gedaan vanuit de BDU ten behoeve van de Hoekselijn.

s

2.2 Brede Doeluitkering (BDU)
De BDU is een gesloten fonds en de raming de inkomsten en uitgaven vindt tien jaren vooruit
plaats (nu periode 2014 - 2023). Onze voorgenomen uitgaven voor de komende tien jaren
moeten passen binnen het totaal van de bestaande middelen in de fondsen en verwachte
inkomsten.
ONTWIKKELINGEN IN DE BDU
TERUGBLIK:
Inpassing Hoekse Lijn tot met zomer 2013
In het najaar van 2012 Is er een actualisatie gemaakt van het meerjarenbeeld van de BDU. In
deze actualisatie was de inpassing van de realisatie van de Hoekse Lijn de voornaamste opgave.
Er waren echter toen nog veel onzekerheden waardoor het onzeker was of de Hoekse Lijn
financieel wel kon worden ingepast In een sluitende meerjarenraming. Daarom heeft het
dagelijks bestuur besloten het projectbesluit Hoekse Lijn uit te stellen tot de zomer 2013.
De
•
•
•

tussenliggende tijd is gebruikt om:
duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het regeerakkoord;
een vijftal maatregelen waarover op 7 november 2012 werd besloten nader uit te werken;
duidelijkheid te verkregen over de omvang van de investering van de Hoekse Lijn, en de
risico's;
•
duidelijkheid te verkrijgen over exploitatie effecten van de Hoekse Lijn.
» de lange termijn risico's van het vervangingsonderhoud en de indexatieproblematiek
inzichtelijk te maken in het meerjarenbeeld.
Om vervolgens tot een sluitende meerjarenraming te kunnen komen zijn er keuzes gemaakt. Zo
moet het businessplan van de RET via een ingroei, op termijn leiden tot een structureel lagere
subsidie. Naast het RET business plan worden nog diverse aanvullende maatregelen
doorgevoerd. Het gaat daarbij om aanpassingen in het busnet en het tramnet, een aanpassing
van de OV-tarieven, bezuinigingen op regulier onderhoud en sociale veiligheid. Daarnaast zal de
stadregio haar indexatierisico né 2016 elimineren door vervoerders in nieuwe concessies te
compenseren conform de BDU-index In plaats van de OV-index (samen de trap op, samen de
trap af)- De aanvullende maatregelen worden in 2014 nader uitgewerkt en daarna voorgelegd
aan het dagelijks bestuur. Deze maatregelen, die de stadsregio als opdrachtgever met de RET
zal verkennen, moeten leiden tot een nog lagere exploitatiebijdrage, en daarmee tot een
verhoogde financiële houdbaarheid van het OV-systeem voor de lange termijn. Dit is een
opgave van het DB aan de portefeuillehouder ten einde de kwaliteit van het OV en de
Investeringen o.a. op onderhoud ook voor de lange termijn zeker te kunnen stellen.
VOORUITBLIK:
Voorbereiding en implementatie businessplan RET en aanvullende
maatregelen.
De komende periode staat in het teken van de voorbereiding en implementatie van het
businessplan RET en de aanvullende maatregelen. Wanneer onderdelen van het businessplan
RET niet kunnen worden gerealiseerd zal dit niet leiden tot een aanpassing van de bezuiniging
en dus niet leiden tot een bijstelling (=verhoging) van de subsidie. Het voorzieningenniveau
mag niet worden verminderd. Ook de besparing via de aanvullende maatregelen is taakstellend.
Voor zover een maatregel in de uitwerking onvoldoende oplevert, moet dit worden
gecompenseerd door de andere maatregelen.
Realisatie fase Hoekse Lijn.
In de zomer 2014 besluit het dagelijks bestuur of de Hoekse Lijn verder In de realisatie wordt
gebracht Dan Is namelijk het zogenaamde definitief ontwerp gereed. We hebben dan ook een
nauwkeurige raming de verwachte kosten.
Rijksbegroting

2014.
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Het kabinet heeft aangegeven dat de ministeries voor 2014 geen loon- en prijspeil compensatie
zullen ontvangen. Naar verwachting zal dat betekenen dat ook de BDU dus geen Indexatie zal
ontvangen. In het najaar van 2014 wordt dit duidelijk.
Financiële consequenties.
Het meerjarenbeeld ziet er nu als volgt uit:

In €mln
meerjarenbeeld
inkomsten
uitgaven
verschil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
315 257 262 262 269 269 269 267 268
431 262 270 412 263 246 245 223 227
-116
6
-5
-8 -150
24
23
44
40

2023
268
231
36

fonds standen ultimo
restant middelen

2014
180

2023
190

2015
174

2016
166

2017 2018
22
17

2019
45

2020 2021
69 113

2022
154

Er is sprake van een sluitend meerjarenbeeld op lange termijn. Tot en met 2017 neemt het
fonds jaarlijks af als gevolg van de aanleg Hoekse Lijn. Daarna nemen de fondsmiddelen weer
jaarlijks toe. Deze middelen zijn nodig voor toekomstig nieuw beleid. In dit meerjarenbeeld zijn
de belangrijkste beïnvloedbare en reële risico's verwerkt. Er zijn echter ook nog kansen en
bedreigingen waar nu geen rekening mee kan worden gehouden. Deze zijn:
Bedreigingen:
• De studenten OV-kaart wordt afgeschaft en er komt een ander kortingsproduct voor in de
plaats. Ter indicatie: de inkomsten uit de studenten OV-kaart bedragen voor de RET circa €
28 miljoen per Jaar.
• Een nieuwe bezuinigingsronde op de Rijks BDU-mlddelen.
• Een stijging van de marktrente waardoor de financieringskosten van het materieel (de
tram's en metro's) en de infrastructuur (vervangingsonderhoud) stijgen.
Kansen:
• Lobby bij Rijk voor structurele middelen vervangingsonderhoud. De stadsregio heeft voor de
netwerkuitbreidingen Beneluxlijn, Nesselandelljn en Randstadrail nooit additionele middelen
in de BDU-uitkering ontvangen voor vervangingsonderhoud van de infrastructuur.
• We houden bij de Hoekse Lijn nog geen rekening met de Rijksbijdragen die Prorail nu krijgt
voor het onderhouden van het spoor. Wanneer de stadsregio dit spoor overneemt van
Prorail zouden de Rijksmiddelen voor onderhoud naar de stadsregio moeten gaan.
Zodra er een concretere financiële vertaling van deze kansen en bedreigingen kan worden
gemaakt, wordt deze meegenomen in een actualisatie van het meerjarenbeeld.
UITGANGSPUNTEN MEERJARENBEELD
Deze begroting is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten:
1. Het meerjarenbeeld van de BDU komt tot stand door voor de periode tot en met 2023 een
inschatting te maken van:
• de te ontvangen rijksbijdragen aan BDU, gebaseerd op de nu bekende Informatie van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
• de voor dl
• t beleidsterrein beschikbare (en nog niet verplichte) middelen in de fondsen;
• de uitgaven voor openbaar vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn de bestaande
contracten en bestaande beleldswensen;
• de uitgaven voor infrastructurele projecten. Uitgangspunten daarbij zijn de beoogde
investeringen uit het Regionaal Investeringsplan Verkeer en Vervoer (RIW).
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2. Ten aanzien van de investeringen Verkeer en Vervoer (RIW) zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• de te verwachten uitgaven voor verkeer en vervoerprojecten zijn gebaseerd op
gesprekken met de wegbeheerders aansluitend op de prioriteiten in de Regionale
Uitvoeringsagenda Verkeer en Vervoer 2011-2015;
• de begroting 2015 vormt het budgettaire kader voor het R I W 2015-2018. In de bijlage
zijn zowel het programma kleine projecten als het programma grote projecten uit het
R I W op hoofdlijnen opgenomen. Een gedetailleerd RIW wordt toegevoegd bij de eerste
begrotingswijziging 2015;
• voor het programma Kleine projecten Is van 2015 tot en met 2019 maximaal € 20
miljoen per jaar beschikbaar voor kleine projecten in de categorieën: DVM, flets,
goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, P+R, verkeersveiligheid, wegennetwerk en
openbaar vervoer.
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2.3 Investeringsreserve
Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2013 de laatste subsidies op grond van de
subsidieverordening Investeringsreserve verleend. Vanaf 2014 worden er geen nieuwe
subsidieplafonds Investeringsreserve meer ingesteld.
Per 31 december 2013 dient nog een bedrag van € € 36.079.587 te worden afgerekend van de
tot en met 11 december 2013 verleende subsidies. De verdeling over de verschillende
beleidsterreinen van deze restantverplichting is als volgt:
•
•
•

Economische herstructurering van bedrijventerreinen
Regionaal groenblauw
Revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling van woonmllieus

€ 14.352.556
€ 16.724.708
€ 5.002.323

In de begroting 2015 is in de exploitatie van de bijbehorende programma's het geschatte
bedrag opgenomen wat aan voorschotten en afrekeningen zal worden besteed. Voor de
beleidsterreinen Economische herstructurering van bedrijventerreinen en Regionaal groenblauw
Is ingeschat dat de restantverplichting van 2014 tot en met 2018 zal worden besteed. Voor het
beleidsterrein Revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling van woonmllieus is ingeschat dat
de restantverplichting per 31 december 2013 van 2014 t/m 2016 zal worden besteed. De
looptijd van deze subsidieverleningen is over het algemeen korter.
In de begroting 2015 zijn daarom in de bijbehorende programma's de volgende bedragen
opgenomen als bestedingen 2015 ten laste van de Investeringsreserve:
•
•
•

Economische herstructurering van bedrijventerreinen (programma Economische
structuurversterking)
€ 2.870.511
Regionaal groenblauw (programma Duurzame regio)
€ 3.344942
Revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling van woonmilieus (programma Wonen:
duurzaam en marktgericht aanbod)
€ 1.667.441

Naast deze beschikbare bedragen vanuit de Investeringsreserve zijn er voor het beleidsterrein
Revitalisering stedelijk gebied en ontwikkeling van woonmllieus - tevens provinciale 1SV3
middelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) beschikbaar, Ook van deze middelen
wordt ingeschat dat de hieraan gekoppelde restantverplichting per 31 december 2013 van 2014
t/m 2016 zal worden besteed. Hiervoor Is voor 2015 binnen het programma Wonen: duurzaam
en marktgericht aanbod een bedrag van € 2.920.275 opgenomen.
Omslagbaten
Het algemeen bestuur heeft op 12 februari 2014 het Uquldatleplan vastgesteld. In dat plan
wordt voorgesteld met ingang van productiejaar 2013 geen omslagbijdragen meer te heffen bij
de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat er In de begroting 2015 en de meerjarenraming
2016-2018 geen omslagbaten zijn opgenomen.
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3.

Programma's

3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang
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3.1.1. Bovenregionale samenwerking
De Rotterdamse regio kent een strategisch goede ligging op het trefpunt van de Randstad en
Rijn-Schelde delta. Deze ligging brengt bijzondere kansen met zich mee. Om deze kansen
optimaal te benutten en er maximale economische kracht uit te putten is bovenregionale
samenwerking noodzakelijk.
Twee bovenregionale en onderling overlappende netwerken zijn vooral relevant voor de regio
Rotterdam:
1) Metropoolregio Rotterdam - Den Haag;
2) Maritieme topreglo Rotterdam/ Dnschtsteden/West-Brabant.
Wat willen we bereiken in 2015?
Metropoolrealo Rotterdam-Den Haag
1. De agenda op het gebied van economie en verkeer en vervoer is in uitvoering, mede in
het licht van de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
2. Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Hof van Delfland waaraan de
betrokken partijen gezamenlijk uitvoering geven. Zie hiervoor programma Duurzame
regio, activiteit Groen.
Maritieme tooreolo Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant
3. De opgaven uit het Deltriprogramma zijn helder, geprioriteerd en geagendeerd in de
Adaptieve Agenda Zuidelijk Nederland.
4. Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Deltapoort waaraan door
betrokken partijen gezamenlijk uitvoering wordt gegeven, zie hiervoor programma
Duurzame regio, activiteit Groen.
5. Er Is een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting van het deltaprogramma
Rljnmond-Drechtsteden, waarin de ruimtelijke kansen een duidelijke plaats hebben
gekregen en innovatieve oplossingen zijn ontwikkeld met kansen voor economische
spln-off.
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Wat gaan we daarvoor doen in 2015?
flaenda voor de Metroooolreoio:
• Bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag om tot een uitvoeringsagenda op het
gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie en verkeer en vervoer te komen, Inclusief
een heldere rolverdeling.
• Uitvoertngs- en samenwerklngsafspraken maken met rijk en met Zuidvleugel-partners.
< Activiteiten voor Hof van Delfland staan opgenomen in het programma Duurzame regio,
activiteit Groen.
floenda voor de Maritieme tooreoio:
• Prlorltering van opgaven uit het Deltri-programma en agendering daarvan in de Adaptieve
Agenda Zuidelijk Nederland.
• Activiteiten voor Deltapoort staan opgenomen in het programma Duurzame regio, activiteit
Groen.
• Bijdragen aan het uitwerken van acties uit het Deltaprogramma Rljnmond-Drechtsteden op
basis van de Deltabeslissing 2014.
Wat kost het?
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3.1.2

1

Gebiedsgerichte opgaven

Een samenhangende uitvoering en goede afstemming tussen de diverse sectorale regionale
opgaven en tussen lokale en regionale opgaven is cruciaal. De stadsregio bevordert dit door o.a.
advisering en overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en door speciale aandacht te
geven aan de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en (met name OV-) infrastructuur.
Bij Noordas en Rivierzones is het regionale belang en de samenhang zo groot dat een Integrale
benadering nodig is. Hier vervult de stadsregio een coördinerende rol.

Noordas
De Noordas heeft binnen de regio een uiterst strategische ligging. Het gebied is de binnenflank
van de Randstad, ligt nabij stedelijke centra en geeft onderdak aan de regionale luchthaven
Rotterdam-The Hague Airport. Het ligt nabij twee regioparken, Rottemeren en Hof van Delfland.
Deze strategische ligging schept kansen op nieuwe woon- en werkmilieus. De Noordas draagt
daarmee bij aan de ambities om een gevarieerder aanbod aan woonmilleus te creëren en
daarmee meer bewoners aan de regio te binden, alsmede om kennisintensieve bedrijvigheid
ruimte voor ontwikkeling te geven. Verder gaat speciale aandacht uit naar een goede inpassing
van de rijksweg A13/A16.

Wat willen we bereiken in 2015?
1.

Voor de A13/A16-verbindlng is eind 2015 een definitief Tracébesluit gereed en is een
bestuursovereenkomst gesloten, incl. afspraken over een goede inpassing.
2. Er is een gemeenschappelijk gedragen uitvoeringsplan voor de Common Green en de gehele
Noordas als samenhangend parksysteem.
3. De ontbrekende schakels in recreatieve verbindingen zijn gerealiseerd.
4. De gebiedsgerichte opgave Noordas is afgerond en overgedragen aan samenwerkende
gemeenten.
Wat gaan w e daarvoor doen in 2015?
1.
2.

Meewerken aan het tracébesluit voor de A13/16, met speciale aandacht voor de inpassing.
Het vastgestelde uitvoeringsprogramma voor de Common Green wordt uitgevoerd
overeenkomstig de prioritering en de georganiseerde financiering van het programma.
3. De recreatieve verbindingen die gepland staan voor start uitvoering in 2015 worden
uitgevoerd. De andere recreatieve verbindingen worden gereed gemaakt voor uitvoering in
volgende jaren zodat in 2016 al recreatieve verbindingen zijn gerealiseerd. Voor de
fietsbrug/tunnel bij N209 ter hoogte van het Tnangelpark wordt ingezet op co-financiering
via het Uitvoeringsprogramma Fiets van de provincie. .
4. Via een participatietraject betekenis en bekendheid geven aan het samenhangend
parksysteem.
5.

De gebiedsgerichte opgave Noordas afronden en overdragen.

Rivierzones
De rivieren vormen een unieke kwaliteit en belangrijke identiteitsdrager van de regio
Rotterdam. Ze hebben een sleutelrol in een aantal regionale ambities: het creëren van
onderscheidende woon- en werkmilieus, het op duurzame wijze verbinden van de mainport
economie met de stedelijke economie en het versterken van de relatie tussen het landschap en
de stad.

Wat willen we bereiken in 2015?
1.

Wij ontwikkelen een uitvoeringskader waarbinnen gemeenten hun projecten kunnen
uitvoeren. Hieraan willen wij een uitvoeringsagenda koppelen met een beperkt aantal
actiepunten, geconcentreerd op enkele kansrijke ontwikkellocatles.
2. In 2015 worden de 'rivlerbrede' onderwerpen actief opgepakt. Voor een - nader te bepalen
- aantal deelgebieden is de uitvoeringsagenda in uitvoering.
3. Voor het totale 'rivierennetwerk' biedt de stadsregio een kennisplatform waar gemeenten
kunnen leren van eikaars ervaringen. Het gaat dan om zaken als kwaliteitsbevordering,
gezamenlijke communicatie/marketing, het oplossen van gemeenschappelijke knelpunten
(zoals milieu en buitendijks bouwen) en de afstemming met het Deltaprogramma RljnmondDrechtsteden.
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Wat gaan we daarvoor doen fn 2015?
Eind 2014 Is een nieuwe uitvoeringsagenda De Rivier opgesteld voor 2015. In deze
uitvoeringsagenda werken de gemeenten aan de Nieuwe en Oude Maas, Nieuwe Waterweg en
Hollandse IJssel samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de stadsregio aan het verbeteren
van uniek wonen, werken en recreëren langs de rivier. Bij de uitvoering van de
uitvoeringsagenda worden ook maatschappelijke partners en marktpartijen betrokken.
1. Vanuit de herijking De Rivier in 2014 zijn nieuwe strategieën benoemd en verwerkt In een
uitvoeringsagenda. Waar nodig neemt de stadsregio regie in de uitvoering van projecten die
samenhangen met deze strategieën.
2. Elke 10 weken organiseert de stadsregio, samen met een van de deelnemende partners van
Rivierzones een bijeenkomst van de Communlty of Practlce.
3. Er worden enkele opties voor overdrachts-scenario's Rivierzones ontwikkeld. Dit resulteert
in een overdrachtsdocument, dat door de deelnemers bestuurlijk vastgesteld wordt.
Wat kost het?
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3.2 Economische structuurversterking
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Het organiseren van netwerken tussen sectoren en tussen bedrijven, wetenschap en overheid is
cruciaal voor de concurrentiepositie van de regio, naast een goede bereikbaarheid en een goede
ruimtelijke kwaliteit met aantrekkelijke woonmllieus en werklocatles. De inzet van de stadsregio
moet dan ook op deze inzichten geënt zijn, zowel op regioniveau als op de schaal van de
Zuidvleugel.
Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma Economie Stadsregio Rotterdam opgesteld. Elementen
hiervan zijn een keuze voor economische speerpunt-clusters, verbeteren van het
ondernemersklimaat, en afstemming/profilering van werklocatles. Daarnaast is daadwerkelijke
programmatische afstemming op het gebied van kantoren en bedrijventerreinen, mede in het
licht van opgaven zoals mobiliteit en duurzaamheid, belangrijk.
Wat willen we bereiken in 2015?
1. Het verbeteren van het ondernemersklimaat door kwaliteitsverbetering en betere
afstemming van de regionale dienstverlening aan ondernemers.
2. Een niet-vrijblijvende afstemming over de kantorenprogramma's en de benutting en
ontwikkeling van regionale knooppunten. Doel hiervan Is de leegstand te verminderen en
een marktconforme kantorenvoorraad te realiseren door onder meer te bevorderen dat
Incourante kantoorpanden uit de markt genomen worden en nieuw aanbod gedoseerd op de
markt gebracht wordt.
3. De herstructurering van de bedrijventerreinen uit het convenant'Naar regionale uitvoeringskracht' wordt gecontinueerd.
4. Afstemming van (grootschalige) detailhandel en faciliteren transformatieprocessen in
gemeenten.
5. De activiteiten binnen het programma Economie zijn overgedragen aan de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, (samenwerkende) gemeenten of beëindigd.

Wat gaan we daarvoor doen In 2015?
1. Het netwerk versterken van gemeentelijke ondernemersloketten, bedrijrscontactfunctlonarlssen en de Kamer van Koophandel middels netwerkbijeenkomsten en informatievoorziening op de website.
2. Met Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Schiedam, en vlaai-dingen afspraken maken over
afstemming kantorenprogramma's, de benutting en ontwikkeling van regionale
knooppunten, monitoren regionaal kantooraanbod en aanpak leegstand.
3. Uitvoeren van het meerjarenprogramma van het Regionaal Herstructurerlngs- en
Ontwikkelingsbureau (RHOB), waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de ambities van
duurzaamheid.
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4. Uitvoeren beleid detailhandel op basis van de In 2012 vastgestelde Nota Detailhandel en de
daar aan gekoppelde actieve aanpak.
5. De activiteiten binnen het programma Economie afronden en/of overdragen aan Metropoolregio en/of (samenwerkende) gemeenten.
Wat kost het?
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3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit
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Het verkeer- en vervoerbeleid van de stadsregio is vastgelegd in het Regionaal Verkeer- en
Vervoerplan. Het belangrijkste doel van dit beleid Is het garanderen van de bereikbaarheid van
de Rotterdamse regio. Een goede bereikbaarheid is immers een voorwaarde voor een
voorspoedige ruimtelijke en economische ontwikkeling.
De infrastructuur in de stadsregio Is In de afgelopen decennia onvoldoende meegegroeid met de
ruimtelijke en economische ontwikkeling Dat is op dit moment vooral te merken aan de
overbelasting van de Ruit. Op termijn kunnen ook capaciteitsproblemen in het regionaal
openbaar vervoer ontstaan. Ook de eenzijdige ontsluiting van het haven- en Industrieel complex
vormt een probleem.
De verwachting is dat de mobiliteit de komende decennia blijft groeien. Als gevolg van de crisis
zal dit echter minder snel gaan. In combinatie met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige
woon- en werkmilieus te creëren, vraagt dat om de inzet op een samenhangend en duurzaam
mobl I Iteltssysteem.
Een dergelijk mobiliteitssysteem kent twee pijlers1. een robuust en veilig verkeersnetwerk met een betere benutting;
2. een hoogwaardig openbaar vervoer en verdere stedelijke ontwikkeling zoveel mogelijk rond
de knooppunten van het openbaar vervoer.
In 2015 zal de samenwerking tussen de stadsregio met het stadsgewest Haaglanden, de steden
Rotterdam en Den Haag en in beginsel de provincie Zuid Holland geïntensiveerd zijn en is de
Vervoersautoriteit een feit. De strategische bereikbaarheidsagenda Vervoersautortteit MRDH
bepaalt de koers van de nieuwe organisatie op het gebied van verkeer en vervoer.

16

Overzicht Baten

•'

«•ten - structureel
Rilksblidraae BDU
Rente BDU
Fondsen BDU (nog te verplichten)
Rente BOR
Fonds BOR nog te verplichten

256417421
699J3B
5465466

:

261.544.789
685.925
7.931.908

261.804.951
666.095
149.936.573

268439.469
291.253
5404.315-

-

-

262482.22S

270.162.622

412.407.619

262.926.407

0

0

0

0

Totaal baten

262482.225

270.162.622

412.407.619

262.926.407

Saldo vóór bestemming

262482.225

270.162.622

412.407.619

262.926.407

262.4S2.225l

270.162.6221

412.407.619l

262.926.407

Totaal toten - structureer
Balen -

-

focMentetl

Totaal batan - Incidenteel

Toevoealnoen aan reserves
structureel
incidenteel
Onttrekklnoen aan reserves
structureel:
incidenteel
Saldo na bestemming

1

Korte toelichting.
Jaarlijks worden er ramingen gemaakt van:
• de verwachte inkomsten (Rijksbijdrage BDU en rente op de nog niet uitgegeven BDU
middelen);
• de verwachte uitgaven (te verstrekken subsidies).
Als de inkomsten in een jaar hoger zijn dan de aangegane verplichtingen wordt het verschil
gestort in het BDU-fonds ("sparen"). Als de Inkomsten lager zijn, wordt het verschil onttrokken
aan het BDU fonds ("ontsparen").
Het fonds wordt dus gebruikt om de Inkomsten en toekomstige verplichtingen in de tijd gezien
te egaliseren. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat het fonds nooit een tekort mag
hebben.
3.3.1 Verkeer
Een duurzaam en verkeersveilig mobillteltssysteem van hoge kwaliteit maakt het voor de
reiziger mogelijk om zich op een comfortabele en betrouwbare manier van deur tot deur te
verplaatsen. Op de drukste verbindingen moet de reiziger de keuze hebben tussen verschillende
vervoerswijzen of alternatieve routes. Een goede samenhang tussen de netwerken voor
personenvervoer (fiets, auto, openbaar vervoer) wordt steeds belangrijker. Dat maakt het totale
mobillteltssysteem robuuster. Hierbij Is het stimuleren van de groeiende trend In het
fietsgebruik en gebruik van P+R voorzieningen van groot belang, waarbij ook de
belevingswaarde een belangrijke factor Is. Daarnaast is verkeersveiligheid zowel bij nieuwe als
bij bestaande wegen een belangrijk aandachtspunt.
Het wegennet In de regio mist een aantal cruciale schakels: onder meer de A13/A16-verbindlng
en een meer westelijke oeververbinding. Met deze verbindingen ontstaat tevens parallelliteit in
het wegsysteem. Dat biedt alternatieven In geval van incidenten en draagt daarmee bij aan een
robuust en betrouwbaar systeem. Deze nieuwe schakels worden goed In hun omgeving
ingepast.
Benuttlngsmaatregelen kunnen extra capaciteit op het wegennet realiseren zonder te Investeren
in nieuwe Infrastructuur Een betere benutting is mogelijk door afspraken met het bedrijfsleven
te maken (mobiliteitsmanagement) of door technische maatregelen (dynamisch
verkeersmanagement). In het najaar van 2011 is het regionale programma Beter Benutten
vastgesteld In het BO MIRT. De uitvoering van dit programma Is gestart In 2012. De minister
heeft besloten een vervolg aan Beter Benutten te geven, waarover In 2014 afspraken met de
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regio worden gemaakt. In het stedelijk gebied blijft de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor
het vrachtverkeer gewaarborgd.

Wat willen we bereiken in 2015?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het rijkswegproject A4 Delft-Schiedam en de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein
zijn gerealiseerd.
Voor de A13/A16-verbinding en de Blankenburgverbinding is eind 2015 een definitief
Tracébesluit gereed en is een bestuursovereenkomst gesloten.
De regionale wegenprojecten "ongelijkvioerse kruising N57-N218", Verbreding N209 en
Drle-in-Eén (ontsluiting Hoek van Holland, Veillngroute en Westerlee) zijn gereed.
Monitoring van de verkeersintensiteiten op de N471 vindt plaats. Afspraken zijn gemaakt
over de korte termijn maatregelen voor de Harmsenknoop N57-A15, alsook over
maatregelen bij het knooppunt Vijfsluizen.
Met de uitvoering van het Vraagbeïnvloedingsprogramma zijn 16.000 spitsmijdingen
gerealiseerd op de geselecteerde Beter Benutten-knelpunten.
Er wordt voorzien in een vervolg van de activiteiten van Bereik! om één gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie voor de inzet en het beheer van de Dynamisch Verkeers Maatregelen
op rijks, provinciale en gemeentelijke wegen te waarborgen.
De kwaliteit van het fietsnetwerk is toegenomen. Het fietsgebruik is met 6 % toegenomen
ten opzichte van 2010 en de uitvoering van de snelfietsroute Rotterdam-Spijkenisse is In
uitvoering.
Fietsparkeerplaatsen en OV-fietsen bij haltes en stations zijn afgestemd op de behoefte. Het
Verwijzingsplan P+R is gerealiseerd. Doelgroepensystemen zijn gerealiseerd op (volle) P+Rlocaties. Uitvoering van P+R-Schieveste.
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het stedelijk gebied voor vrachtverkeer blijft
gewaarborgd.
Op stadsregionaal niveau is in 2015 het aantal verkeersdoden gedaald naar maximaal 28 en
het aantal ziekenhuisgewonden naar maximaal 325.

Wat gaan we daarvoor doen in 2015?
Beleid en programmering.
1. Meewerken aan de uitwerking van de in 2013 vastgestelde Strategische Bereikbaarheidsagenda van de Vervoersautoriteit l.o. In samenwerking met de 24 gemeenten.
Wegennet
1. Bijdragen aan de totstandkoming van de tracébesluiten voor de aanleg van de Blankenburgverbinding en de A13/A16, alsmede het opstellen van bestuursovereenkomsten.
2. Bijdragen aan de uitwerking van oplossingsrichtingen voor knooppunt Vijfsluizen.
3. Bijdragen aan de uitvoering van de monitoringsafspraken N471 om de termijn voor verbreding te bepalen.
4.

Laten uitvoeren van het programma Beter Benutten vervolg.

Dynamisch Verkeersmanagement
1. In 2015 levert de stadsregio een programmamanager Dynamisch Verkeersmanagement
Zuidvleugel voor het samenwerkingsverband BEREIKI.
2. BEREIK! heeft regionale afstemming over verstoringen op het wegennet in de Zuidvleugel
georganiseerd. In 2015 is de afstemming kwalitatief verbeterd op Zuidvleugelniveau in een
doorkijk over meerdere jaren.
3. In 2015 levert de stadsregio een bijdrage in - de totstandkoming van - het uitrollen van
ITS-maatregelen volgend uit het programma Beter Benutten (vervolg) en maatregelen
volgend uit het rijksprogramma Beter Geïnformeerd op Weg.
4. De regelscenarlo's voor de A15 en de Ruit Rotterdam zijn volledig operationeel voor de
Algeracorridor. Voorde overige wegen van het Tactisch Kader zijn regelscenario's opgesteld
In overeenstemming met weg beheerders. Daarnaast zijn extra scenario's opgesteld ten
behoeve van calamiteiten en evenementen.
5. De stadsregio levert 0,5 FTE aan het op 1 januari 2011 opgerichte Regionaal Verkeerskundig Team.
6. De koppelingen tussen de verkeerslichten uit het tactisch kader en de verkeerscentrale van
Rotterdam is een feit. De ondersteunende maatregelen zoals camera's zijn in bedrijf.

18

7.

Samen met de partners in de Zuidvleugel verder vormgeven aan de organisatie van
Regionaal (Operationeel) Verkeersmanagement vanaf 2015.

Mobiliteitsmanaoement
1. Ondersteuning van de Verkeersonderneming bij het uitvoeren van het vraagbeïnvloedingsprogramma binnen Beter Benutten en Beter Benutten vervolg.
Fjets
1. Inventariseren van OV-locatïes waar een tekort aan fietsparkeerplaatsen Is om vervolgens
met weg beheerders afspraken te maken inzake realisatie en subsidies.
2. Na uitvoering van (communicatle)maatregelen voor het fietsgebruik van de snelfietsroute
Rotterdam-Dordrecht een 1-meting naar het fietsgebruik uit te voeren teneinde de
ontwikkeling van het gebruik te kunnen monitoren.
P+R
1. Wegbeheerders faciliteren/adviseren over de realisatie van een doelgroepensysteem en
vertrekken van subsidies hiervoor.
2. Uitvoeren van onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van (bijna) volledig bezette P+R
locaties en het maken van afspraken met wegbeheerders over de daadwerkelijke
uitbreiding.
3. De laatste clusterborden van het bewegwijzeringsproject P+R worden op het rijkswegennet
en het regionaal wegennet worden gerealiseerd.
4. P+R Schleveste is in aanbouw.
Goederenvervoer
1. In samenwerking met de Verkeersonderneming en brancheorganisaties coördineren van de
uitvoering van het maatregelenpakket Logistieke efficiency.
Verkeersveiligheid
1. Regiogemeenten stimuleren en subsidiëren om educatie en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen te treffen voor de (kwetsbare) doelgroepen fietsers, jonge/beginnende bestuurders,
jongeren In het voortgezet onderwijs en oudere verkeersdeelnemers.
2. Eind 2015 loopt in alle gemeenten minimaal één project dat is gericht op één van de
benoemde doelgroepen.
3. Afspraken maken met wegbeheerders over het aanpakken van 'blackspot'-locaties en het
verstrekken van subsidies hiervoor.
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Wat kost het?
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3.3.2 Openbaar vervoer
Hoogwaardig openbaar vervoer vormt de basis van een duurzaam mobiliteitssysteem. Het is de
ambitie de groei van mobiliteit als gevolg van stedelijke en economische ontwikkeling zo veel
mogelijk In het openbaar vervoer op te vangen.
Nog steeds staan de beschikbare middelen voor Openbaar Vervoer sterk onder druk waardoor
dit een moeilijke opgave Is. Een goede samenhang tussen bereikbaarheid en stedelijke
ontwikkeling blijft daarom zeer belangrijk. Stedelijke verdichting rondom stations en andere
regionale knooppunten maakt een financieel gezonde exploitatie van hoogwaardig openbaar
vervoer beter mogelijk.
De geïntegreerde aanpak van mobiliteit en verstedelijking richt zich nu vooral op de Stedenbaanstations langs de spoorlijnen, maar wordt uitgebreid naar het totale hoogwaardig
openbaar-vervoerssysteem in de Zuidvleugel en de Randstad: ook wel R-net genoemd.
Het metronetwerk voldoet aan de kwaliteitseisen van R-net. In 2015 worden ook de uiterlijke
kenmerken van R-Net op de metro's en stations toegepast.
Wat willen we bereiken in 2015?
1. 80 % van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen en kantoren In
de regio ligt in de invloedsfeer van hoogwaardig openbaar vervoer;
2. Er wordt een start gemaakt met de uitvoering van de ombouw Hoekse Ujn tot onderdeel
van de doorgaande verbinding tussen Capelle en Hoek van Holland;
3. Openbaar vervoer over water functioneert betrouwbaar;
4. Er zijn 800 nieuwe panelen met dynamische reisinformatie op de OV-haltes in de regio;
5. Op alle tram- en metrolijnen rijdt modern materieel;
6. Efficiënte exploitatie van het OV door onder meer extra keerlussen voor trams en een
verhoging van de snelheid. Er Is een 10% hogere kosteneffectiviteit bereikt door een

20

efficiëntere bedrijfsvoering bij de vervoerders en doordat het openbaar vervoersaanbod
beter is afgestemd op de vervoervraag;
7. De sociale veiligheid in het OV ligt minimaal op het niveau van 2010 tegen e 2 miljoen
lagere kosten per jaar door een efficiëntere inzet van mensen en middelen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2015?

In 2012 zijn maatregelen geformuleerd om het resterende deel van de taakstellende
bezuinigingen op te vangen. Deze maatregelen moeten vanaf eind 2013 effectief zijn.
De maatregelen hebben invloed op een aantal beleidskeuzes uit het verleden. Om die reden zijn
de maatregelen in 2012 in samenhang met elkaar onderzocht en worden de gekozen
maatregelen In samenhang met elkaar gepresenteerd.
Verstedelllklno rondom openbaar vervoer
1. De herziene afspraken welke de gemeenten hebben gemaakt worden gemonltord.
2. De In het kader van Stedenbaan-plus gemaakte afspraken over de concentratie van nieuwbouw binnen de invloedssfeer van HOV blijven hierbij een van de uitgangspunten. Voor het
kantorenprogramma blijft de ambitie ongewijzigd en is het streven om 80% van de
kantoren in de Invloedsfeer van het HOV wordt gebouwd.
Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk
1. In 2015 loopt de uitvoeringsfase van de ombouw Hoekse Lijn naar een metro-verbinding.
2. De binnenlus Keizerswaard wordt in gebruik genomen waardoor de flexibiliteit in het net
toeneemt en de bereikbaarheid van het winkelcentrum, mede door een goede overstap
bus/tram, wordt uitgebreid.
3. Het aantal toegankelijke halten is op het afgesproken ambitieniveau van 813 toegankelijke
tram- en bushaltes. Hiermee ontstaat een toegankelijk bereisbaar net voor mindervalide of
- mobiele reizigers. In 2014 zullen nog 450 bushaltes en 14 tramhaltes worden aangepast.
4. De pilots welke zijn uitgevoerd In het programma NTOV worden geëvalueerd en daar waar
mogelijk verder uitgerold In het net.
Optimale exploitatie
1. Binnen alle openbaar vervoer concessies wordt gestreefd naar een optimum tussen
beschikbare middelen en het bedienings- en voorzieningenniveau. Het vervoerplan 2014
wordt hierbij als instrument gebruikt.
2. Voor de reiziger wordt een meer eenduidig en herkenbaar OV-netwerk op Randstadniveau
voorbereid (R-net). De wijziging van de kleurstelling van de metrovoertuigen wordt verder
uitgerold en de bediening van R-Net wordt ook op de metrostations zichtbaar.
3. In 2014 is de nieuwe beleidslijn Sociale Veiligheid vastgesteld. De gemaakte keuzes in deze
beleidslijn worden in 2015 doorgevoerd.
4. De voorbereidingen voor de concessieverlening rail worden In samenwerking met stadsgewest Haaglanden voortgezet.
Toekomstbestendio beheer en gnderhoud
1. De rol van de stadsregio als opdrachtgever voor beheer en onderhoud wordt verstevigd
door de eigen positie op het gebied van asset-management te versterken.
2. De implementatie van de nieuwe Wet lokaalspoof in de organisatie wordt verder voortgezet.
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Wat kost het?
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3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod
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Een goed en gevarieerd aanbod aan woningen Is een voorwaarde om bewoners sterker aan de
regio te binden, ook als zij een andere woning zoeken. Het maakt de regio bovendien
aantrekkelijker voor grotere groepen bewoners. Dat Is weer gunstig voor de internationale
concurrentiekracht van de regio. Deze inzet van de regio vertaalt zich In woningmarktafspraken
in de regio en in afspraken met Zuidvleugel partners en Rijk.
De recente economische crisis heeft de woningmarkt hard getroffen. Dat maakt het des te
belangrijker om woningen te bouwen waar een marktvraag voor is. De opgave is om de
bouwproductie te richten op woonmllieus waar een tekort aan bestaat en transformaties te
richten op woonmllieus waar een overschot aan is. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande
kwaliteiten van de regio, zoals de landschappen, de rivieren en de bereikbaarheidskwaliteit
(Stedenbaan en knooppunten).
In een gezonde woningmarkt zijn ook voor huishoudens met lage inkomens voldoende
woningen beschikbaar. Belangrijke opgave daarbij is een betere spreiding over de regio. Hier zal
ook worden gekeken wat het Nationaal Programma Kwallteitssprong Zuid betekent voor de
regionale inspanningen.
Wat willen we bereiken in 2015?
1. De afstemming en monitorlng van de woningproductie op de behoefte van consumenten in
de woonmllieus zoals afgesproken In de woningmarktafspraken heeft zijn eerste vruchten
afgeworpen.
2. Er zijn lokale prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, waarin ook de energieprestaties zijn opgenomen, gebaseerd op de woningmarktafspraken.
3. De in 2014 gesloten woningmarktafspraken zijn geïmplementeerd In de subregio's.
Het woonrulmtebemiddellngssysteem voor de sodale huurvoorraad is in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten, de Provincie en Maaskoepel afgestemd op de doelstellingen van het verstedelljkingsscenario 2020 "Op weg naar een gezonde woningmarkt".
4. Vraag en aanbod in de sociale voorraad voor de primaire doelgroep (2011: huishoudens met
een inkomen tot € 33.000) is op elkaar afgestemd.
Wat gaan we daarvoor doen In 2015?
De woningmarktafspraken uit 2014 vormen de basis voor het samenwerken in de subregio's. Wij ondersteunen het zelfstandig functioneren van de subregio's bij het verzamelen
van relevante data en het maken van (bestuurlijke) vervolgafspraken.
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1. Wij ondersteunen gemeenten bij het realiseren van hun opgave om de gewenste
woonmilieus te realiseren op sub-regionaal en regionaal niveau door kennis- en
ervaringsoverdracht en zo nodig specifiek consumenten- en woningmarktonderzoek.
2. In 2015 zullen wij financiële verantwoording afleggen aan de provincie over inzet van de
ISV-3 middelen
3. In 2014 is de nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Wij zullen samen met
Maaskoepel de gemeenten en corporaties ondersteunen bfj de uitvoering en de
monitoring hiervan.
Wat kost het?
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3.5 Duurzame regio
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3.5.1 Groen
Het groen is een randvoorwaarde voor de duurzame economische ontwikkeling van de regio en
een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. Een vitaal, mooi en bereikbaar
landschap is belangrijk voor de attractiviteit, duurzaamheid en concurrentiekracht van de regio.
Vergeleken met andere regio's scoort de Rotterdamse regio slecht op dit onderwerp. Dit wordt
veroorzaakt door de beperkte recreatieve waarde van het landschap, het ontbreken van
belangrijke schakels en de slechte bereikbaarheid vanuit de omliggende wijken.
De opgaven die In het Regionaal Groenblauw Structuurplan 3 (RGSP3) zijn vastgelegd, zijn dan
ook om de relatie tussen het stedelijk gebied en het ommeland te vergroten (onder meer door
het verbeteren van de recreatieve -, natuur - en landschappelijke stad-landverbindingen) en de
beleefbaarheid van het landschap te verbeteren. De uitbreiding van nieuwe groengebieden
beperkt zich tot de essentiële ontbrekende schakels in de groenstructuur van de Rotterdamse
regio.
De maatschappelijke waardering voor het landschap raakt steeds meer gekoppeld aan grotere
eenheden met een eigen identiteit en uitstraling. In de Deltapoort en de Hof van Delfland zijn
metropolitane landschappen In ontwikkeling. In deze gebieden is de opgave het vergroten van
de recreatieve waarde, gekoppeld aan het economisch vitaal houden van de agrarische sector.
Voorts is er de opgave het open landschap van Voorne Putten in stand te houden en een goede
balans te vinden met de ruimtelijk economische ontwikkelingen aldaar.
Tenslotte moeten alle natuur- en recreatiegebieden een kwaliteit hebben die tegemoet komt aan
de wensen van de gebruikers en die toekomstbestendlg is. De organisatie en financiering van
het beheer Is dan ook een belangrijk aandachtspunt.
Wat willen we bereiken In 2015?
1. Een belangrijk deel van de projecten uit het uitvoeringsprogramma RGSP3 is gerealiseerd,
waaronder onderdelen van het krekenplan op Voorne Putten en stad-land verbindingen ten
behoeve van een betere bereikbaarheid van het regionale groen.
2. Behoud van een vitale landbouw voor de instandhouding van de openheid van de
karakteristieke landschappen in de regio.
3. Als uitwerking van de dubbeldoelstelllng van het Project Malnportontwikkellng Rotterdam
wordt 150 ha in de Schlezone en de vllnderstrik (gebied Noordas) en 600 ha In
Albrandswaard (Buytenland van Rhoon) aangelegd.
4. Er is een duurzame structuur voor de financiering en de aansturing van het beheer van
natuur- en recreatiegebieden.
5. Er zijn realistische en financieel haalbare uitvoeringsprogramma's voor Deltapoort en Hof
van Delfland. De uitvoering is van start gegaan en de eerste resultaten worden zichtbaar.
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Wat gaan w e daarvoor doen in 2015 ?
1.

Doorgaan met uitvoeren van het In 2013 vastgestelde uitvoeringsprogramma RGSP3. Het
samenwerken met betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen,
recreatieschappen, Zuid Hollands Landschap, Natuurmonumenten).
Het monitoren van de behaalde resultaten en het evalueren van de doelstellingen en
prioriteiten van het RGSP3

2. In nauwe samenwerking met Rotterdam, de provincie en overige regiogemeenten het
economische draagvlak van de landelijke gebieden in de regio versterken door ruimte te
bieden aan ontwikkelingen zoals stadslandbouw, omdat landbouw essentieel is voor behoud
van de openheid van de karakteristieke landschappen in de regio.
3. De realisatie van PMR-750 ha wordt conform planning uitgevoerd in afstemming met het
rijk, provincie en gemeenten. De stadsregio is een van de convenantspartijen die samen
werken in de tafel van borging aan de realisatie van de dubbeldoelstelllng. Daarnaast is de
stadsregio verantwoordelijk voor de helft van de regionale financiële bijdrage. Er worden
afspraken gemaakt over het overdragen van de stadsreglonale rol.
4.

Samen met gemeenten en provincie werken aan een duurzame structuur, op basis van de
metropolitane landschappen, voor aansturing en financiering van de ontwikkeling en het
beheer van natuur- en recreatiegebieden, waaronder het verkennen van de mogelijkheden
voor een regionaal groenfonds. Het onderbrengen van de gezamenlijke ambities uit het
RGSP in deze nieuwe structuur.

5. Voortzetten van de inhoudelijke - en financiële bijdragen aan de planvorming en de processen voor de Hof van Delfland en Deltapoort. Samen met de andere partijen zorgdragen voor
een goede programmasturing en het onderbrengen van de activiteiten in de nieuwe
groenstructuur.
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Wat kost het?
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3.5.2 Milieu
De druk op de leefomgeving in de stadsregio is hoog als gevolg van het omvangrijke haven- en
industrieel complex en een Intensief gebruikt stedelijk gebied. Tegelijkertijd is het versterken
van de leefomgeving essentieel om een internationaal concurrerend vestigingsmilieu en
aantrekkelijke woonmilieus te kunnen bieden. Een goede luchtkwaliteit en het terugdringen van
geluidhinder zijn hierin belangrijke elementen. Het luchtkwallteltsprogramma RAP/RAL en het in
2012 vastgestelde project Schoon op Weg bieden hiervoor handvatten. Met name voor de
belangrijkste bronnen wegverkeer en scheepvaart.
Vooral het vinden van evenwicht tussen binnenstedelijk verdichten en het realiseren van een
goede leefomgevingskwallteit is een grote uitdaging. Door bij ruimtelijke plannen goed en slim
gebruik te maken van kennis over duurzame ruimtelijke Inrichting en ontwikkeling ontstaan
kansen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
Wereldwijd Is de uitdaging actueel om een transitie te maken naar een klimaatneutrale samenleving.
De in 2013 vastgestelde duurzaamheidsagenda 2013 - 2016 is hierop het antwoord van de
stadsregio. Energiebesparing en het gebruik maken van duurzame energiebronnen bij
ruimtelijke en economische ontwikkeling staan centraal.
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Wat willen we bereiken in 2015?
1.

De Duurzaamheidsagenda is vastgesteld en in uitvoering. De doelstelling Is het bevorderen
van duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in de regio.

2.

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is in 2014 afgerond. In de regio
wordt voldaan aan de doelstellingen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit voor wat betreft het halen van de normen voor fijn stof (PM10) en NOx. In
2015 zijn de eerste stappen gezet om - zoveel mogelijk gezamenlijk - gemeentelijke
instrumenten In te zetten om te sturen op een goede luchtkwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen in 2015?
1.

Het uitvoeren van de Regionale duurzaamheidsagenda 2013 - 2016 en de activiteiten zoals
beschreven in de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2015.
Het ondersteunen van regiogemeenten bij de uitvoering van de projecten en activiteiten
met programmacoördinatie en het beschikbaar stellen van middelen voor het Inhuren van
deskundigheid en voor communicatie- en organisatiekosten.
Ondersteunen van de gemeenten bij het uitwerken van een voorstel voor de toekomst van
de Duurzaamheidsagenda.

2.

Het monitoren van de activiteiten van de Regionale duurzaamheidsagenda.

3.

Het afwikkelen van de verplichtingen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het opstellen van een eindrapportage en financiële verantwoording.

4.

Het overdragen van de behaalde resultaten vanuit het NSL en de RAP/RAL naar de gemeenten ten behoeve van implementatie in gemeentelijk beleid, inclusief een eerste inzet om
verder gezamenlijk te sturen op een verdere verbetering van de luchtkwaliteit.

5. In overleg met de regiogemeenten en de DCMR is er vervolg gegeven aan de toepassing en
het beheer van de Regionale Verkeers- en Milieu Kaart (RVMK).
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3.6 Jeugdzorg
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Met ingang van het begrotingsjaar 2015 heeft de stadsregio geen wettelijke taken meer op
grond van de Wet op de Jeugdzorg. Per 1-1-2015 worden deze wettelijke taken vanuit het Rijk
gedecentraliseerd naar de gemeenten. Wel zullen er door de stadsregio in 2015 nog afrondende
werkzaamheden plaats moeten vinden. Deze werkzaamheden zullen onder andere betrekking
hebben op de vaststelling van subsidieverleningen 2014. De huidige overeenkomst waarin de
ambtelijke ondersteuning is geregeld, eindigt op het moment dat de verantwoordelijkheid voor
de jeugdzorg op grond van de Wet op de Jeugdzorg bij de gemeenten komt te liggen.
In 2014 zal daarom een (aanvullende) overeenkomst worden gesloten met de gemeente
Rotterdam om de afrondende werkzaamheden te borgen. De kosten voor deze ambtelijke
ondersteuning worden voor het jaar 2015 vooralsnog gelijk gehouden aan de bedragen zoals
hiervoor opgenomen in de eerste wijziging begroting 2014. Mocht dit bedrag op basis van de
(aanvullende) overeenkomst nog wijzigen dan zal dit in de eerste wijziging van de begroting
2015 worden meegenomen.
Tegenover deze apparaatslasten staat een bijdrage van de gemeente Rotterdam.
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4

Paragrafen

4.1

Bestuurlijke zaken en communicatie

Besluitvorming en participatie
Het bestuur van de stadsregio vertegenwoordigt de gemeenten die aan het samenwerkingsverband deelnemen. Het dagelijks bestuur zorgt daarbij voor een transparante besluitvorming
en voldoende betrokkenheid van de gemeenten. Dit gebeurt enerzijds via formele, in de
gemeenschappelijke regeling vastgelegde kanalen als vergaderingen van het dagelijks bestuur,
portefeuillehouders-overleggen en vergaderingen van het algemeen bestuur. Anderzijds via tal
van bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten voor raadsleden. Het dagelijks bestuur stuurt dit
proces van consultatie en besluitvorming.
Samenwerking en belangenbehartiging
De kansen en mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in de regio worden mede
bepaald door besluitvormingsprocessen op bovenregionale schaalniveaus. Het dagelijks bestuur
behartigt hierbij de regionale belangen en lobbyt voor voldoende middelen voor regionale
projecten. Deze bestuursperiode staat de inzet ook in het teken van de ontwikkeling van de
Vervoerautoriteit en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Samen met de gemeenten wordt
vastgesteld hoe de overige taken het best kunnen worden afgerond. Wanneer gemeenten
besluiten gezamenlijk onderwerpen op te pakken, is de stadsregio bereid hen daarbij te
ondersteunen tot aan de opheffingsdatum.
Tevens blijft het dagelijks bestuur investeren in de goede samenwerking met de provincie ZuidHolland, die onmisbaar is voor de realisatie van tal van regionale projecten.
Juridische opheffing stadsregio
De aangekondigde Intrekking van de Wgr-plus betekent dat de stadsregio zich moet
voorbereiden op het afronden en/of overdragen van programma's, projecten, subsidies en
verordeningen en het afbouwen van de organisatie.
Dat betekent een intensivering van de juridische werkzaamheden. Beschikkingen en
overeenkomsten dienen op een verantwoorde wijze te worden afgewikkeld. Daar waar van
overdragen geen sprake is, dienen de financiële en juridische verplichtingen beëindigd te
worden. Los daarvan dienen vele besluitvormingsprocedures doorlopen te worden om de
opheffing volledig af te kunnen ronden.
Juridische kwaliteitszorg
Steeds vaker worden afspraken en beleid uitgebreid vastgelegd in de vorm van een convenant,
overeenkomst of schriftelijke opdracht. Daarnaast wordt de uitvoering van het beleid
gestroomlijnd door middel van verordeningen en beleidsregels. De juridische functie binnen de
stadsregio beoogt de juridische kwaliteitszorg van bestuurlijke besluiten te borgen.
Voor zover hier gespecialiseerde juridische kennis voor is vereist, wordt die extern ingehuurd
ten laste van het budget op het bijbehorende programma.
Voor zover er sprake is van bezwaar en beroep geldt als doelstelling dat 90% van alle
bezwaarzaken binnen 14 weken Is afgehandeld. De stadsregionale bezwaarcommlssie bestaat
uit drie (plv) leden uit het algemeen bestuur en wordt voorgezeten door een externe
deskundige. Voor de externe klachtenregeling wordt een beroep gedaan op de ombudsman
Rotterdam.
Tevens is er in 2013 een significante stijging van het aantal WOB-verzoeken waarneembaar,
met name op het terrein van Verkeer, Openbaar vervoer en Jeugdzorg.
Communicatie
Het Communicatiebeleidsprogramma richt zich op twee punten:
1.
2.

Communicatie rond de besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.
Communicatie rond de opheffing van de stadsregio Rotterdam.

De Informatievoorziening richt zich op de deelnemende gemeenten, belanghebbenden en
medewerkers en contractpartijen van de stadsregio.
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4.2 Bedrijfsvoering
In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat ook in 2015 de reguliere activiteiten op het gebied
van de bedrijfsvoering uitgevoerd worden, zoals o.a. het opleveren van de producten uit de
P&C-cyclus. Het kabinet is nog steeds voornemens de stadsregio per 1 januari 2015 op te
heffen, een deel van de taken en middelen aan de Metropoolorganisatie en Vervoersautoriteit
toe te wijzen. Dat betekent dat er In 2015 activiteiten in het kader van de naderende opheffing
moeten worden verricht.

4.2.1

Financiën en Control

Control
In de achterliggende jaren is een grote stap gezet waar het gaat om het sturen op financiële
informatie. Financiële - en personele Informatie wordt In 2015 periodiek ververst en digitaal
aangeboden aan iedereen. Hierdoor is de sturing en het financieel besef binnen de organisatie
groot.

AO en IC
Jaarlijks wordt getoetst of bedrijfsprocessen in de organisatie worden uitgevoerd zoals
vastgelegd. Dit gebeurt door de Verbijzonderde Interne Controles (VIC) die driemaal per jaar
worden uitgevoerd.
De afgelopen jaren zijn een aantal bedrijfsprocessen van de stadsregio gedigitaliseerd. Dit leidt
tot vereenvoudiging en professionalisering van de werkprocessen.
4.2.2

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling
De formatie van de stadsregio wordt ook voor 2015 in de begroting opgenomen voor een
omvang van 59 FTE. In de begroting is deze begroot op eindschalen. In het kader van de
naderende opheffing wordt vrijgekomen formatie van vertrokken personeel - na beoordeling op
noodzaak - ingevuld door aanstellingen op tijdelijke basis of door inhuur van externe
medewerkers. Doel van deze oplossing is de mogelijke kosten voor herplaatsingsverplichtingen
en werkeloosheidsuitkeringen bij liquidatie zo beperkt mogelijk te houden. Bij Inhuur is er
uiteraard helemaal geen sprake van herplaatsing of uitkeringen. De kosten van de
detacheringen / externe inhuur worden in eerste instantie gedekt uit het beschikbare
formatiebudget. Kosten die boven dit budget uit komen, worden conform geaccordeerd beleid
gedekt door een onttrekking uit de reserve Weerstandsvermogen.
In het kader van de naderende opheffing van de stadsregio worden de medewerkers zo goed
mogelijk gefaciliteerd bij het zoeken naar een nieuwe functie. Daarnaast wordt ook volop
meegewerkt aan het detacheren van medewerkers en het volgen van cursussen die de kansen
van de medewerkers op de arbeidsmarkt verhogen.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij de stadsregio ligt onder de 2%. Hiermee ligt het verzuim van de
stadsregio fors onder het landelijk gemiddelde. De verzulmfrequentle bedraagt 1,0.
In 2015 blijven de In het kader van het ziekteverzuim ontwikkelde verzuiminstrumenten in
gebruik.
4.2.3 Informatie- e n communicatietechnologie
De afgelopen jaren heeft de stadsregio een grote stap voorwaarts gezet op het gebied van
automatisering en digitalisering van de werkprocessen Ultimo 2014 heeft de stadsregio een
geheel digitaal archief. Dit betekent dat er geen papleren documenten meer in het archief
worden bewaard. In overleg met het stadsarchief van de gemeente Rotterdam Is daartoe het
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handboek Vervanging aangepast en vastgesteld. De te bewaren digitale documenten zullen bij
het E-depot van de gemeente Rotterdam worden gearchiveerd.
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4.3 Financiering
In deze paragraaf wordt Ingegaan op de financiële positie en het financieringsgedrag van de
stadsregio.
4.3.1 Treasuryfunctie en - beleid
De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de wet Financiering
decentrale overheden (FIDO) en de daarbij behorende ministeriële regelingen (RUDDO, UFDO
en BLDO). Het beleid van de stadsregio voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het
Treasurystatuut 2012.
Het doel van de treasuryfunctie kan worden geformuleerd als: het sturen en beheersen van, het
verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële
geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's op een zodanige wijze, dat
risico's maximaal worden geminimaliseerd en opbrengsten worden geoptimaliseerd.
De stadsregio ontvangt rente over In de financiële markt uitgezette middelen. Dat gebeurt
binnen de wettelijke kaders (FIDO, RUDDO) en die van het vigerende treasurystatuut 2012. Op
basis van periodiek te actualiseren liquiditeitsplanningen zijn deze middelen in een mix van kort
- en langlopende beleggingen uitgezet.
Om beter kunnen voldoen aan de door Europa gestelde begrotingsdiscipline is sinds 15
december 2013 een daartoe strekkende wijziging van de wet Financiering decentrale overheden
(FIDO) van kracht. Hiermee worden alle decentrale overheden verplicht om alle geldmiddelen
die zij niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak aan te houden in 's Rijks schatkist.
Dat is van grote invloed op de treasuryfunctie en - opbrengsten van decentrale overheden.
In 'Rijks schatkist kan een decentrale overheid middelen aanhouden in rekening-courant en/of
in deposito's met een looptijd variërend van een week tot maximaal 30 jaar.
Over het dagelijkse saldo in rekening-courant wordt de daggeldrente (het zgn. Eonia-tarief)
vergoed. De te vergoeden rente op deposito's is gelijk aan de percentages waartegen het Rijk
zelf leent op de geld- en kapitaalmarkt. Omdat de actuele rentetarieven historisch gezien
extreem laag zijn en soms zelfs negatief, Is expliciet bepaald dat de aan decentrale overheden
te vergoeden rente nooit negatief kan zijn.
Alle rentepercentages worden dagelijks vastgesteld op basis van de actuele marktrente.
Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak blijven voor decentrale overheden mogelijk. Zo
kunnen ook na invoering van het verplicht schatkistbankleren leningen worden verstrekt aan
derden of eigen vermogen aan verbonden partijen.
Daarnaast kunnen decentrale overheden er als alternatief voor het aanhouden van overtollige
middelen in 'Rijks schatkist voor kiezen om schulden af te lossen en/of aan elkaar leningen te
verstrekken (los van de publieke taak). Bij onderling te verstrekken leningen gelden twee
voorwaarden. Ten eerste mag er geen verticale toezichtrelatie bestaan tussen geldverschaffer
en lener en ten tweede dienen onderlinge leningen aan het CBS te worden gerapporteerd op
een nog nader te bepalen wijze.
Beleggingen, die vóór 4 juni 2012 om 18.00 uur zijn aangegaan en een looptijd hebben tot na
31 december 2013 mogen tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Herbelegging van
deze middelen is toegestaan, mits dat binnen de oorspronkelijk overeengekomen looptijd past.
De op grond van de wet BDU Verkeer en Vervoer verplichte jaarlijkse toerekening van rente aan
de fondsen BDU op basis van het herfinancieringstarief van de Europese Centrale Bank (de zgn.
refIrente) is met de invoering van het verplicht schatkistbankleren vanaf 2014 vervallen.
De financieringsstructuur van de stadsregio wordt in belangrijke mate bepaald door het
verstrekken van middelen In de vorm van subsidies en (project)bijdragen aan gemeenten,
bedrijven en instellingen, die (soms al veel) eerder van vooral het Rijk zijn ontvangen. Mede
gezien de omvang daarvan is daarmee door de jaren heen sprake van een forse
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vermogenspositie. Het uitzetten van deze middelen bracht tot nu toe structurele en - ondanks
de steeds lagere rentetarieven In de afgelopen jaren - relatief belangrijke rentebaten.
Verplicht schatkistbankieren leidt onontkoombaar tot lagere vermogensopbrengsten. Binnen de
hiervoor geschetste kaders is daarom ingezet op de volgende beleidslijnen om de voorziene
negatieve effecten te minimaliseren:
1. Aanhouden van de bestaande beleggingsportefeuille in lange middelen (obligaties met een
looptijd van > 1 jaar) tot het einde van de looptijd, die varieert van 2014 tot 2016;
2. Het verstrekken van leningen aan andere decentrale overheden als substituut voor de
belegging In lange middelen (dus met een looptijd > 1 jaar). Daarmee wordt een
substantieel hoger rendement behaald dan het Rijk In de vorm van deposito's kan bieden.
Hiertoe wordt een overeenkomst aangegaan met BNG Vermogensbeheer B.V. (onderdeel
van de Bank Nederlandse Gemeenten), die dit geheel voor de stadsregio kan faciliteren. Het
vigerende treasurystatuut 2012 moet daarop worden aangepast;
3. Gebruik maken van de depositofaciliteiten van het Rijk op basis van een gemiddelde looptijd
van 1 jaar en het door bemiddeling van enkele gespecialiseerde financiële Instellingen
verstrekken van kortlopende (tot één jaar) leningen aan andere decentrale overheden.
De drie genoemde instrumenten worden In een nader uit te werken mix ingezet tot maximaal
het gemiddelde lange vermogen van de stadsregio.
Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende vermogensopbrengsten voor de
jaren 2015-2018 begroot:

Jaar

Rente obligaties

2015
2016
2017

2.349.700
737.800
0

2018

0

Rente leningen
via BNG

Rente deposito's
en kortlopende
leningen
1.487.500
158.400
1.700.000
156.000
1.275.000
140.600
500.000
50.000

Totale
opbrengst
3.995.600
2.593.800
1.415.6O0
550.000

4.3.2 Vr|j besteedbare rente
In de nota reserves, voorzieningen en fondsen is als uitgangspunt gehanteerd dat alle
rentebaten aan de reserve weerstandsvermogen worden toegevoegd, tenzij wet- en regelgeving
vereist dat de rente aan de betreffende reserve, voorziening of fonds wordt gedoteerd.
In de bestuurlijk reeds vastgestelde eerste wijziging van de begroting 2014 is afgesproken dat
de vermogensopbrengsten uit het daartoe belegde BDU-deel van de obligaties, overeenkomend
met 42,5% van de totale belegging, voor de jaren 2014-2016 worden toegevoegd aan de
bestaande bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer en vanaf 2017 uit de opbrengsten van een
nog nader te bepalen deel van aan andere decentrale overheden te verstrekken leningen.
Op basis van voornoemde uitgangspunten kan de verdeling van de vermogensopbrengsten dan
als volgt worden gespecificeerd:
Jaar
2015
2016
2017
2018

Rente fondsen
BDU
1.391.200
730.400
569.200
221.200

Rentevrij
besteedbaar
2.604.000
1.863.400
846.400
328.80C

Totale
opbrengst
3.995.200
2.593.800
1.415.60C
550.000
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4.3.3 Renterisicobeheer
Het renterisico dat de stadsregio Rotterdam op de vlottende middelen loopt, kan worden
getoetst aan de kasgeldlimiet. Volgens deze limiet is de totale omvang van de vlottende schuld
op enig moment aan een maximum gebonden (8,2% van de lastenkant van de begroting).
De maximaal toegestane kasgeldlimlet voor 2015 bedraagt op basis van het geactualiseerde
begrotingstotaal € 22.999.956. Deze limiet zal niet worden overschreden.
Aangezien de stadsregio geen rentedragende vaste schulden heeft, is toetsing aan de renterisiconorm niet relevant.

4.3.4

Kredietrisico

Het kredietrisico (ook wel debiteurenrisico genoemd) is het risico dat belegde en/of in bewaring
gegeven geldmiddelen, obligaties of leningen niet langer beschikbaar zijn en/of afgelost kunnen
worden omdat de wederpartij het geld niet (meer) heeft. Dit risico wordt uitgedrukt in een
rating.
In het treasurystatuut 2012 en de relevante wet-en regelgeving zijn minimumeisen gesteld aan
de rating van de partijen, bij wie de stadsregio Rotterdam haar liquide middelen Inlegt dan wel
belegt.
Voor beleggingen met een looptijd langer dan drie maanden geldt een minimumrating van AAminus en voor direct opvraagbare tegoeden (tot drie maanden) geldt de rating A als
ondergrens. Daarnaast moet de tegenpartij zijn gevestigd in een lidstaat van de EU/EER (EER
staat voor Europese Economische Ruimte: dat zijn alle EU-landen aangevuld met Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland). Tevens dient dit land tenminste over een AA-rating te beschikken.
Tenslotte dient de rating door tenminste twee ratingbureaus zijn afgegeven. Standard & Poor's,
Moody's en Fitch zijn de drie meest gerenommeerde ratingbureaus.
In 2013 is de rating van Nederland door Standard & Poor's verlaagd naar AA+. De rating van
Nederland door Moody's en Fltch is echter nog steeds AAA.
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4.4 Algemene dekkingsmiddelen
De financiële middelen van de stadsregio zijn merendeels geoormerkt. Dat wil zeggen dat deze
middelen voor duidelijk omschreven doelen moeten worden aangewend. Dit is primair het geval
bij onze fondsen: dit zijn door derden verstrekte middelen, die een specifieke bestemming
hebben. Voor reserves geldt dat de vorming en bestemming door het algemeen bestuur worden
bepaald. Het algemeen bestuur kan deze bestemming ook veranderen. Het veranderen van de
bestemming heeft over het algemeen wel tot gevolg dat de oorspronkelijke bepaalde beleidsdoelstellingen niet meer worden gehaald.
In de begroting van de stadsregio bestaan een algemene reserve en een reserve Weerstandsvermogen. De middelen uit deze reserves kennen nog geen bestemming en dienen als dekking
voor de in de paragraaf Weerstandsvermogen geïnventariseerde risico's.
Naast fondsen en reserves zijn er ook nog de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn structurele
inkomsten die jaarlijks binnen komen en die voor alle doeleinden mogen worden aangewend.
De algemene dekkinasmiddelen van de stadsregio bestaan uit:
1. de inwonerbljdrage
2. de aanvullende bijdrage van Rotterdam
3. rente inkomsten voor zover die niet verplicht aan fondsen dienen te worden toegerekend.
4.4.1 Algemene dekkingsmiddelen nader beschouwd
De regiogemeenten dragen jaarlijks een bepaald bedrag per inwoner bij aan de stadsregio. Het
Algemeen Bestuur heeft in de begrotingsuitgangspunten 2015 besloten een voorgestelde
indexatie van de gemeentelijke bijdragen van de regiogemeenten niet door te voeren, maar de
de totale bijdrage te handhaven op het niveau van 2014. Het betreft een bate van € 5.653.133.
Deze bate is meerjarig op dit niveau ingeboekt.
Tevens ontvangt de stadsregio jaarlijks een bedrag van € 1.197.497 van de gemeente
Rotterdam. Het betreft het doorschuiven van een deel van de door Rotterdam ontvangen
middelen uit het gemeentefonds in het kader van de centrumfunctie die Rotterdam heeft.
Omdat de stadsregio deze centrumfunctie voor een deel invult, is afgesproken dat Rotterdam
daarom een deel van haar uitkering uit het gemeentefonds doorsluist naar de stadsregio.
Ten slotte geldt ook de ontvangen rente als algemeen dekkingsmiddel. In hoofdstuk 4.3 Financiering is beschreven over welke bedragen rente wordt ontvangen en waar de renteopbrengsten
terecht komen.
Met ingang van het begrotingsjaar 2014 wordt de ontvangen rente op belegde middelen in zijn
geheel als vrij besteedbare rente aangemerkt. Dit houdt, zoals nader toegelicht in genoemd
hoofdstuk, verband met de veranderende wetgeving door de inwerking treding van de
voorgenomen Wet op het schatkistbankieren.
De opbrengst van de vrij besteedbare renteopbrengsten wordt in de begroting 2015 geraamd op
een bedrag van afgerond € 2.604.000.
4.4.2 Besteding algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmlddeien worden gebruikt voor de dekking van een drietal lasten.
•
Ten eerste wordt de post onvoorzien hieruit gefinancierd. Deze bedraagt jaarlijks € 36.000
en wordt alleen aangewend voor onvoorziene uitgaven.
•
Ten tweede wordt er een deel van de apparaatslasten mee gefinancierd. De apparaatslasten
bedragen in 2015 per saldo € 6.896.317 en vla de kostenverdeelsystematiek (zie hoofdstuk
5) wordt hiervan € 2.914.918 betaald uit de BDU en € 3.981.399 komt ten laste van de
algemene dekkingsmiddelen.
•
Ten derde financieren we vanuit de algemene dekkingsmiddelen uitgaven waar we geen
bijdrage van derden (Rijk, provincie) voor krijgen.
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334.570
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1.401.983
1.095.578
1.204.048
36.000

335.394
1.245.146
1.462.760
1.404.006
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36.000

6.758498

6.767.370

6.776,522

6.785.124

0

0

0

0

Laatan - Incidenteel:

Totaal lasten - Incidenteel
Totaal raaban
Baten - structureel
Gemeentelijke bijdragen
Aanvullende blMraae gemeente Rotterdam
Omslaobaten
Vrti aanwendbare rente
Totaal baren - structureel

1

6.75B.368 |

6.767.370 i

6.776.522 1

6.765.124

5.653.133
1.197.497

5.653.133
1.197.497

5.653.133
1.197.497

5.653.133
1.197.497

2.604.000

1463.000

846.400

328400

•454430

6.713.630

7.697.030

7.179.430

0

0

0

0

Totaal baten

9454430

8.713.630

7.697.030

7.179.430

Saldo vóór bestemming

2496.232

1.946.260

920.508

394.306

2496.232

1.946.260

920.508

394.306

0

0

0

0

Baten - Incidenteel
Totaal baten • Incidenteel

Toevoeolnoen aan reserves
structureel: Investeringsreserve
Incidenteel : reserve Weerstandsvermogen
Incidenteel
Onttrekklnoen aan reserves
structureel: reserve Weerstandsvermogen
Incidenteel:
Saldo na bestemming

Uit deze tabel blijkt dat op de algemene dekkingsmiddelen in 2015 een voordeel wordt verwacht
van € 2.696.232. Dit voordeel wordt gedoteerd aan de reserve Weerstandvermogen.
Ook voor de jaren 2015-2018 wordt - ondanks een dalende lijn vanwege wegvallende renteopbrengsten - nog een positief resultaat verwacht van € 1.946.260 (2016), € 920.508 (2017) en
€ 394.306 (2018).
In de tabel zijn de directe uitgaven en de doorberekende apparaatslasten per activiteit bij elkaar
opgeteld.
4.4.3 Incidenteel en structureel
Voor een deugdelijke begroting is het belangrijk dat structurele lasten met structurele baten
worden gefinancierd. Dit is ook een toets die de provinde uitvoert. Daarbij hanteert de provincie
het criterium dat baten en lasten structureel van aard zijn wanneer ze minimaal 4 jaar lang in
de boeken staan.
De begroting van de stadsregio Is structureel in evenwicht. Voor alle structurele lasten geldt dat
deze meerjarig gedekt zijn door structurele baten (bijvoorbeeld bij de BDU). Ten aanzien van de
algemene dekkingsmiddelen geldt hetzelfde: de lasten (structureel van aard) worden door
structurele baten gedekt (Inwonerbijdrage, bijdrage Rotterdam en de vrij besteedbare rente). In
overleg met de provincie is afgesproken, dat de stadsregio een groot deel van de rentebaten als
structurele inkomsten kan beschouwen. Gelet op de recente ontwikkelingen en het beeld naar
2017 wordt hier in eerste begrotingswijziging 2015 op teruggekomen.
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4.5 Verbonden partijen
Inleiding
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de stadsregio
een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen
(publiekrechtelijke organisatie), deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen
(privaatrechtelijke organisaties).
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel In het bestuur of het hebben van stemrecht.
Er is sprake van een financieel belang als de stadsregio:
• een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen Indien de verbonden partij failliet
gaaf,
• aansprakelijk wordt gesteld door derden, als de verbonden partij haar verplichtingen niet
nakomt.
Een partij die jaarlijks een subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen
zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij.
Verbonden partijen voeren meestal taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een
forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen.
Verkeersondernem i ng
Naam
Doel
Openbaar belang
dat wordt behartigd
Deelnemende
partijen

Rechtsvorm
BestuurlUk belang
Financieel belang
Eloen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Risico's
Ontwikkelingen
Programma en
activiteit

De Verkeersonderneming
Bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied verbeteren en tijdens de
ombouw van de A15 garanderen door combinatie van mobilitelts- en
verkeersmanagement.
Bereikbaarheid havengebied.
De Verkeersonderneming wordt bijgestaan door de Stuurgroep en de Raad
van Advies. De Stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf,
Stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam. De Raad van Advies wordt
gevormd door Deltalinqs, de Kamer van Koophandel, TLN, EVO, de
gemeente Spijkenisse (namens de gemeenten op voorne-Putten), de
Provincie Zuid-Holland en de Politie Rotterdam-Rijnmond.
Stichting
Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is lid van de Stuurgroep
Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten ad C 209.000 plus één
formatieplaats.
Per 31-12-2012: € 469.598 *)
Per 31-12-2012: € 431.505 *)
Over 2012: -€334.153
—
—
Programma Bereikbaar en Mobiliteit
Activiteit Verkeer

* ) o.b.v. jaarstukken 2012
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4.6

Weerstandsvermogen en risico's

4.6.1

Uitgangspunten

Als er sprake is van risico's - die niet of slechts gedeeltelijk worden gedekt uit de begroting en
relevante reserves, voorzieningen en fondsen - moet er een buffer zijn voor de daarmee
gepaard gaande financiële tegenvallers. Graadmeter daarvoor is het weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen kan worden beschouwd als de relatie tussen enerzijds de
weerstandscapaciteit en anderzijds de risico's of het risicoprofiel. Als het risicoprofiel bekend is,
kan een relatie worden gelegd naar de gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit.
Om het risicoprofiel te kunnen berekenen, moeten de risico's zoals hiervoor gedefinieerd te
worden geïnventariseerd en vervolgens gekwantificeerd.
De stadsregio Rotterdam actualiseert zijn risicoprofiel bij het opstellen van zowel de jaarlijkse
begroting als bij de jaarrekening. De risico's worden geanalyseerd op hun omvang en
geclassificeerd naar de kans dat zij zich voordoen volgens onderstaande tabel:
Categorie

Kans op gebeurtenis

Kwantificering

A

Zeer groot

95%

B

Groot

70%

C

Gemiddeld

50%

D

Beperkt

30%

E

Klein

15%

4.6.2

Risico's

4.6.3

Liquidatie

Het risicoprofiel van de stadsregio Rotterdam bestaat uit de volgende elementen:
1. Uquldatie (hoofdstuk 7.5.3)
2. Opbouw metropoolregio/Vervoersautoriteit (hoofdstuk 7 5.4)

Inmiddels zijn wetsontwerpen en - wijzigingen Ingediend bij de Tweede Kamer om de Wgr plus
af te schaffen en de besteding van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer voor het huidige
werkgebied van de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden onder te brengen in
een nieuw op te richten Vervoersautoriteit. De in voornoemde stadsregio's deelnemende
gemeenten hebben daarop geanticipeerd met de voorgenomen gezamenlijke oprichting van de
metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna te noemen MRDH), waarvan de hiervoor
genoemde Vervoersautoriteit deel uit moet maken. De huidige stadsregio's zullen worden
geliquideerd. Deze voornemens moeten volgens de voorgestelde wetswijzigingen per 1 januari
2015 zijn geconcretiseerd, maar in ieder geval vóór 1 januari 2016.
De voorgenomen liquidatie van de stadsregio brengt financiële risico's met zich mee. Deze
worden grotendeels bepaald door het van toepassing zijnde sociaal statuut 2013 van de
gemeente Rotterdam.
Daarbij gaat het om:
1. Afvloelfngskosten personeel € 7,2 miljoen;
2. Afwikkeling liquidatie door nog te benoemen vereffenaar Inclusief de daarbij behorende
personele ondersteuning € 1,2 miljoen;
3. Vervanging van in 2015 vertrekkende vaste medewerkers door (duurdere) tijdelijke inhuur
€ 0,4 miljoen (indien de stadsregio eerst ultimo 2015 wordt geliquideerd);
4. Begeleidlngskosten afvloeiend personeel door nog te benoemen moblllteitsbureau € 0,7
miljoen;
5. Mobiliteitsmaatregelen afvloeiend personeel € 1,2 miljoen;
6. Afwikkeling huurcontract kantoorruimte 1,04 miljoen;
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7. Inzet middelen tijdens liquidatieperiode (ICT, salarisadministratie, bureaukosten,
accountant, adviezen etc.) € 0,35 miljoen.
Een en ander is uitgewerkt in een ontwerp liquidatieplan, dat Inmiddels bestuurlijk is
vastgesteld. Het totale financiële risico van de liquidatie bedraagt volgens bovenstaande
specificatie € 12,09 miljoen. De kans dat dit risico zich voor gaat doen, is zeer groot f categorie

A).

Wanneer het parlement op de voorgestelde wetgeving positief besluit en het algemeen bestuur
besluit tot opheffing van de stadsregio zal een geactualiseerde liquidatiebegroting worden
opgesteld.
4.6.4 Opbouw MRDH/Vervoersautoriteit
Hoewel de deelnemende gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de
MRDH/Vervoersautoriteit, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise van de
bestaande stadsregio's. Daarom wordt rekening gehouden met een financieel risico van
maximaal € 0,2 miljoen. De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot
(categorie A).
4.6.5 Samenvatting risicoprofiel
Het risicoprofiel van de stadsregio Rotterdam laat zich op basis van de voorgaande
hoofdstukken als volgt samenvatten:
aas***
t O n d e w e r D i ^ ^ ^ ^ ö ^ s a S ^ i ^ f e s i ^ s ? ^ g^rigteeaa» Kans»
Liquidatie
12.090.000 95% 11.485.500
Opbouw MRDH/Vervoersautoriteit
200.000 95%
190.000
«TOTALEN '.7 * ~'_
Z-£r~~11.675.500
S

4.6.6 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit geeft de omvang van de middelen aan, die beschikbaar zijn om de
hiervoor genoemde financiële risico's te financieren. De weerstandscapaciteit bestaat bij de
stadsregio Rotterdam uit de vrij besteedbare reserves. Dat zijn de algemene reserve en de
reserve weerstandsvermogen.
De stand van deze reserves per balansdatum zijn als volgt te specificeren:

Algemene reserve
Reserve weerstandsvermogen*

Prognose
balans per
1-1-2015
1.000.000
13.055.917

14.055.917
Totaal
*na mutaties en resultaat»bestemming 2014 volgens begroting 2014 eerste wijziging
4.6.7 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan worden berekend als de ratio van de weerstandscapaciteit en het
risicoprofiel. Voor de stadsregio Rotterdam bedraagt deze ratio per 1 januari 2015 1,2. Volgens
algemeen aanvaarde normen is een ratio tussen 1,0 en 1,4 als voldoende te kwalificeren.
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5

Kostenverdeelstaat 2015-2018

Onderstaand treft u de kostenverdeelstaat 2015-2018 aan. Met behulp van deze staat worden
de indirecte kosten (apparaatslasten c.q. overhead) verdeeld over alle programma's.
Dit gebeurt op basis van het aan de programma's toegerekende aantal FTE's. Personeel, dat
direct aan een programma werkt, wordt ook geheel daaraan toegerekend. Vervolgens worden
alle nog niet verdeelde lasten (indirect personeel en alle overige apparaatslasten) volgens
voornoemde verdeelsleutel toegerekend. De indirecte kosten van het programma
Bereikbaarheid en Mobiliteit worden geheel gefinancierd uit BDU-middelen (42% van het totaal)
en de indirecte kosten van de overige programma's uit de algemene dekkingsmiddelen (58%)

42

Et-

ïtTÏH—1

•M'-ttri

rartari

•

• t r t t t

Ma-rtf

•arm

Mrre

urn

turn

lUf

BM*

tan

nrjt

•MS»

nut

HM

U

urcxi

« . {

tws

rtrw

tsson

PUK

cn>u

Bil»

strtirt

•UTiTÏ

Hrm

R T H I

urttn
»i*>ittSt'M-

ivrart

»trs«T

tirtirt

t»C2

a-n

•mn

KTCT

tma

>M o l

cctt

SM

witii

avtk

I K t t

• K S I

isrifs

-anti

Itt'M

»«f^

nr'.i

•*r*t

SiStS

Uttt

no*

•ortit

mmim w — n * •av»«o
••flip JOafl Mt»a»M

CU

tl

TM-H

tst.t

•srtt

tura

urt»

mii

M S U S

urt»

wnri

K» SM

mtn

ia)-»*»

IStHI

sti'ttr»

UMKAI

Jtliaiao

iiiRM^a

IvnuapMul

MAlSt»

•apmotpaivis

Ui

tttC iMIMIfNWNWlCJ

tuirmaH
• i d n n n n n

•na

iti'grf

tsrfts

ttrMri

rsrsatfT

ast»

ttratri

•t*n

u

•tf.:

i f S

HlfV

M-l

tsrji

ma

«rei

v*

t l * *

utu

urm

urm

net»

r

tirsu

i n ' i r i * !

•H'HI

Mrot-

n
•uw
m

» m
•ana|aa"m»iO
•naiSanmui'N

«rat

IMU9

«laatjiMMMa

MV

r-»K

nauw

IHMin

MTStt

uca

u m

M

M

rnisn

aiwi.4>t ^auMaiJftaa MIIMJ «Sarftfl
r \ 1 1 m M i i WwiliöS* MusKi

iiT-arr»

OH"
rut*-

rarscrs

t i r t s t

•*r»sT

tsrttrt

:a»xt

ovt

•HIK

CM-.1

r*i*oi

:;«

Mstrs

CSC'W

mn

wist

•tri»»

l-i»9

. ilnitu
d«ujaj.«3t ap«M«Mnao >AJ»»ai aSupOS
~ AV 1 iu*^«i»)VuM<f^»lLV aSaj»ffs
^paió>»-A*a«öToJa»i»»>iiitïf asojffta
l"«t"
•qaarMaia»»»
' • • u a *
aatatlwaaiatSio

f i n

ints.

»»t'f01

» t

I W U

KS'S»

H r t t

itrw

••Sft|S>|WMaj>H

Mm

CN'tt

on»

at? »i

a»t"St

HS'M

r.£Tt

MVO't

••rrst

• • S f a | «|«aaaua«1 «af J * « 0

W i t

essct

ttc»

tartl

wru

uru

•«rut

B * # j » f j«ofi a«t»a»|a

OH«K

•ti

trnt

ssswi

IK

«t

l»»H

"•' ''
onnut
iar»tt

LY:

-

uaaa-

jnqiHOG

SC6SM

»ti

t>(

IM»t»

ua*iMa

nmsipaam

U» J M V M

« n u

l l i ' H r i

• i r i f x i

nrM«

l i a a j P ' laMUts
•ItaoiSajuaMS

tiac

. Mmsuttni •vj taénu

rtrtot

CH'IIl't

•tS'»ll

Bt'0.--

••M>i>l<«l<a

l«»»ax

!Kif.^lSI»wcSl

usimsoti
Hl nsMnrvMiaMt

fflrtlf

I9f«T

itrtir»
nr»s•St'OS-

iaati|aavaaa»iaai

1VV101
M B H / g a a »|-ii*da|j«op • « J O S O J « I v a O a
u i i p j u u a v uav»)ui(Jii|ff« t l u o l n i

t

K » K
ÏZO

i

EU

t»

M I I
»H

«

nr :K

tM-tll

cents

sat-iart

H s ' t v r i

corttrt

ets* tot

urMT

• i r t i r t

(Stil

aiiif

US'M

U T M

CitY»

Ut

tcrt

o»rt«

csrn

» H t l

•ejr.-i

W i l

Ki r .

Mi'tn

jaaiaaa

sjir:

sscst

W.OST

i:rcci

R 1 U

tsrti»

aaaaajacmiaaaje

osnc

stri»

3M90I

'Z*-90I

Ti'Sl

t»t'S»

SSt'Ct

Ttru»

OSj s »

5**8£

uru

».J»S

ictct

•wc-

osrttt

autta| ataaaaiaa aaijaaa

ir»'it

s-Lf:i

oornf

••a4«p joan aatiaaio

Ctt'KI

str»tr»

'•TM

i»rta

tSt'K

ttitl

t i r i x

ICSt»

SSS'WT

scrcts

naffjll

MUM

jaaavaao

jirisyraiMs^
eaWs»»si«i7'JA

U U n M O H

• on»» mvaniia: ' :
cirsai

t t r i t i

Nigimrrvutjaii

oirsii

tictfrr

W0'»C»

1 M U J
auMulouoa

^(uïniï» :
dicniüoMsr
1

<M'Sir<

H r « i

CCS'tM-l

|cs:it

«TIC

ttS'9»

U3"*l

MCi

otrt

•MCI

nrtt

KCtC

IÜI'IS

9SIJ»

L C T H

ti».'it

ccrsst

otrcc

M l - .

TIB'Ï»

siste

IST'it

t»rsoi

IU'SOI

rsrst

Hikt

»••«/

nsss

W

K

M ' K

cors>

|<sct«

OK'SK

|Hf<9C

ÏSi

«••H

jaa.jaA
jaoquaao

<«•»»«na

U t M B l I •VU

oiour luvmnna

tt

KSMOM

»ar»i<
«ct»

Ï:,-Z*

Ka'Sr.1

»»•»•£

jMua,.
Jaiiui.

minnen
NI « i m v v c i i a i M

JIS'K

cttt

Ui-tt

w

jnnsftiti

aapnuiaiio»
awsanuiHi
mnuiau*.
1H3SWOW3I

IO0M»

aauamiaias

»
•'!•
tirssr*
•irii'

uriiri

awa|>maaaaj«H

STSI n n a M f J u m m i

CH'CII-

tra-ns

i i i ' i x

taaieiqia
opaal a a w i a j

SM)*»ÉIU»Ult.C

wpu*temq»9 • I f i N i o a j u i . ' A S
: • • MVMZ4ÏVI '
n i m v i K «0 w B I I U

psru-

a
tu-isi

jaauaA
ua i w a J l A

'1

IMAtfldo
«UPtisSiaaH»^

^ t - V A i n a apua-*o|iaap

ÏVVIOI
aSaipFis

\ u i t a J k a m i iMAMacMana. «öwptië

utpuiBJ»A auavJQ I M . ' ' i i a u f l H a a u p u d

n r » t i

»tr<M-<

uri

i*rtsT

LUi

MTSST

inataojs

nr»i

•ttrtt»

•aaaaianjaaiaaBJO

crrn

••rst»

IM'C

•ortft

csici

•arm

»-•«!

str»tr»

ajtuaisaju» 9U

MVHNSHVS

samiiHirai «0 N n n i l

laatmqaa

auj*9|aaHiHift3

•aaaqSanfaaajaii

aaaaat aiauaajad »SiJ»ja)
e a O J a j j a a p aaoaaaaa

• aaaamJalSS

l»nat

•<ac itawiaapiataaian

6

Staat van reserves en fondsen 2015-2018
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6.1

Toelichting Staat reserves en fondsen 2 0 1 5 - 2 0 1 8

De onttrekking aan de Investerinasreserve In 2015 Is gelijk aan de verwachte besteding aan
voorschotten en afrekeningen vanwege tot en met 11 december 2013 verleende subsidies
Investeringsreserve. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 2.3 Investeringsreserve.
Er vinden geen toevoegingen meer plaats aan de Investeringsreserve. Het algemeen bestuur heeft
op 12 februari 2014 het Liquidatieplan vastgesteld. In dat plan wordt voorgesteld met ingang van
productiejaar 2013 geen omslagbijdragen meer te heffen bij de deelnemende gemeenten. Dat
betekent dat er in de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 geen omslagbaten en
geen dotaties aan de Investeringsreserve zijn opgenomen.
De onttrekkingen aan de reserve Doorlopende activiteiten dienen ter dekking van de afschrijvingslasten op geactiveerde automatiseringsuitgaven.
De ontwikkeling van de reserve Weerstandsvermogen en de Aloemene reserve is reeds beschreven
in hoofdstuk 4.6 (paragraaf Weerstandsvermogen).
Het fonds Groene verbinding betreft van het Rijk ontvangen middelen voor de uitvoering van het
deelproject Groene Verbinding binnen het Project Mainportontwikkellng Rotterdam 750 ha. Er
wordt rekening gehouden met de afwikkeling van het restant saldo van het fonds in 2014. De
verwachting Is daarom dat ultimo 2014 de stand van het fonds nihil is. Dat impliceert dat er in de
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 geen mutaties met betrekking tot dit fonds zijn
opgenomen.
Het fonds Luchtkwaliteit betreft van de provincie Zuid-Holland verkregen middelen (de zgn. FESgelden) van het voormalige Ministerie van VROM ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.
Dit bedrag wordt ingezet voor subsidies en opdrachten in het kader van uitvoeringsmaatregelen.
De middelen moeten uiterlijk 31 december 2014 besteed zijn. Er wordt rekening gehouden met de
afwikkeling van het restant saldo van het fonds in 2014. De verwachting is daarom dat ultimo 2014
de stand van het fonds nihil is. Dat impliceert dat er in de begroting 2015 en de meerjarenraming
2016-2018 geen mutaties met betrekking tot dit fonds zijn opgenomen.
De fondsen BDU en ontwikkeling daarvan worden nader toegelicht In hoofdstuk 2.2 Brede
Doeluitkering.
Het fonds Jeugdzorg betreft de nog niet bestede middelen van de doeluitkenng jeugdzorg. Per 1
januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg bij de gemeenten. Er wordt rekening
gehouden met de afwikkeling van het restant saldo van het fonds in 2014. De verwachting is
daarom dat ultimo 2014 de stand van het fonds nihil is. Dat impliceert dat er in de begroting 2015
en de meerjarenraming 2016-2018 geen mutaties met betrekking tot dit fonds zijn opgenomen.
Het fonds ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) bevat de van de provincie ontvangen
en nog niet bestede middelen in het kader van stedelijke vernieuwing. Hiertoe is een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland waann de stadsregio zich verbindt om in de
periode 2010 t / m 2014 in het kader van de provinciale stedelijke vernieuwingsdoelstellingen al het
mogelijke te doen om uiterlijk per 31 december 2014 bepaalde prestaties te bereiken met
betrekking tot de rijks- en provinciale doelstellingen ten aanzien van stedelijke vernieuwing.
De middelen worden beschikt middels de subsidieverordening Investeringsreserve. Aangezien het
kasritme van de ontvangsten afwijkt van de jaarlijks te realiseren bestedingen vindt er
fondsvorming plaats. De onttrekking aan het fondsjn 2015 en 2016-2018 is gelijk aan de
verwachte besteding aan voorschotten en afrekeningen van de restantverplichting subsidies
Investeringsreserve per 31 december 2013. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 2.3
Investeringsreserve.
Het fonds BWS bevat verplichtingen met betrekking tot sociale koop. Het gaat om ongeveer 45
dossiers, waarvoor maximaal tot en met 2014 nog een jaarlijkse bijdrage plaatsvindt. De
verwachting is daarom dat ultimo 2014 de stand van het fonds nihil is. Dat Impliceert dat er in de
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 geen mutaties met betrekking tot dit fonds zijn
opgenomen.
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7

Inwonerbijdrage

Gemeente

Albrandswaard
Barendrecht
Bern is se
Brielle
Capelle aan den IJssel
Helle voetsluls
Krimpen aan den IJssel
Lansingeriand
Maassluis
Ridderkerk
Rotte rdBm
Schiedam
Spijkenisse
vlaardlnqen
Westvoorne
TOTAAL

Begroting 2015
Aantal
Inwoner
Berekende
inwoners per bijdrage per
bijdrage
1-1-2014 * * )
inwoner
2015

25.071
47.371
12.375
16.304
66.204
38.955
28.B25
57.111
32.091
45.237
618.261
76.406
72.539
71.025
13.971
1.221.746

4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63

l e w i t. begroting 2014
Aantal
Berekende
Inwoner
Inwoners per bijdrage per
bijdrage
1-1-2013 * )
inwoner
2014

116.006
219.190
57.260
75.440
306.332
180.248
133.376
264.258
148.488
209-316
2.860 752
353.538
335.645
328.639
64.645

25.003
47.053
12.426
16.072
66.122
39.442
28.692
55.265
31.849
45.208
616.260
76.244
72171
71.042
13.901

5.653.133

1.216.750

4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65

116.166
218.613
57.732
74.672
307.209
183.251
133.306
256.766
147.973
210.041
2.863.201
354.237
335.313
330.068
64.585
5.653.133

*) bron: Statllne Databank CBS, aantal inwoners per 1-1-2013; actualisatie 25-9-2013
* * ) bron: statllne Databank CBS, voorlopig aantal Inwoners per 1-1-2014; info van 31-3-2014.

Aantal inwoners.
Het aantal Inwoners op 1 januari 2014 per gemeente is op het moment van opmaak van de
begroting 2015 nog niet definitief bekend bij het CBS. Bovenstaand tabel is afgestemd op het
voorlopig aantal inwoners op de peildatum 1 januari 2014.
De weergegeven Inwonerbijdrage per gemeente voor 2015 is derhalve nog een voorlopige tot het
moment dat het definitieve aantal inwoners op 1 januari 2014 bekend is.
Zodra dit aantal inwoners per gemeente bekend is worden deze opgenomen in bovenstaande tabel
en wordt de bijdrage 2015 definitief vastgesteld.
Dit zal naar verwachting bij de l begrotingswijziging 2015 aan de orde zijn.
e

Indexering Inwonerbiidraoe.
In afwijking op het advies voor een indexatie van 0,5% van de Werkgroep verbetering financiële
sturing gemeenschappelijke regelingen, welke is ingesteld door de Kring van de gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond heeft het algemeen bestuur met vaststelling van de Kadernota 2015
besloten de inwonerbijdrage voor 2015 niet te verhogen.
Dit betekent dat de geraamde opbrengst van de Regiobijdrage in 2015 blijft gehandhaafd op een
bedrag van € 5.653.133.
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Vaststellingsbesluit

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam,
gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 juni 2014;
besluit:

1. de begroting 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2014 van het algemeen bestuur,

de secretaris,

de voorzitter,

drs. J. Fix

ing A. Aboutaleb

Bijlage I - R I W 2015 - 2018
In het Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIW) wordt invulling gegeven aan
de investeringen die plaatsvinden in de regio Rotterdam in de komende vier jaar. De stadsregio
speelt hierbij de rol als subsidieverstrekker of als directe opdrachtgever. Hierna is het RIW op
hoofdlijnen opgenomen. Een gedetailleerd RIW wordt toegevoegd bij de eerste begrotingswijziging
2014.
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