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Onderwerp 
Zienswijze begroting 2015 Stadsregio Rotterdam Rijnmond. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2015 van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond en 
derhalve in te stemmen met deze begroting. 
 
Inleiding/aanleiding 
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond (verder: de Stadsregio) heeft bij brief 
van 9 april 2014 de begroting voor 2015 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten 
met het verzoek uiterlijk 3 juni 2014 een zienswijze op deze begroting te geven. Dit schrijven alsmede 
de begroting zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
Beoogd effect 
Dit voorstel beoogt de raad te laten instemmen met de begroting 2015 van de Stadsregio. 
 
Relatie met beleidskaders 
Er bestaat geen relatie met specifieke beleidskaders. 
 
Argumenten 
- De Stadsregio hanteert voor 2015 de inwonerbijdrage zoals die voor 2014 geldt. 
- Er zijn geen nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in afwachting van de Wet afschaffing 
plusregio's. 
 
Kanttekeningen 
De Stadsregio wordt meegegeven de reservepositie kritisch te beoordelen bij liquidatie en naar het 
moment waarop middelen vrijvallen voor de deelnemende gemeenten. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na behandeling in commissie en raad doch voor 3 juni het dagelijks bestuur schriftelijk een reactie 
doen toekomen. 
 
Evaluatie/monitoring 
Terugkoppeling vergadering dagelijks bestuur Stadsregio van 9 juni 2014 waarin reacties van de 
deelnemers worden meegenomen. 
 
Financiën  
Uitgangspunten voor de begroting 2015 
De begroting 2015 van de SRR is gebaseerd op het beleid dat is vastgelegd in de Regionale 
Strategische Agenda. Nieuw beleid komt er niet in voor. Dit mede vanwege de onzekerheid over het 
moment waarop de plusregio's worden afgeschaft. Vanwege het vroege tijdstip waarop de 
ontwerpbegroting voor de zienswijzeprocedure aan de deelnemende gemeenten moet worden 
aangeboden zijn de laatste ontwikkelingen vanuit 2014 niet in de ontwerpbegroting 2015 
meegenomen. Indien nodig worden eventuele gevolgen eind 2014 met de eerste wijziging van de 
begroting 2015 ter vaststelling aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. 
 
Met ingang van 2015 zal de SRR geen verantwoordelijkheid meer hebben voor Jeugdzorg. Deze 
taken worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. In de begroting 2015 is nog wel rekening 



gehouden met de lasten van ambtelijke ondersteuning bij de afrekening van in voorgaande jaren 
verleende subsidies. 
 
In de paragraaf 4.1 Bestuurlijke zaken en communicatie is aangegeven dat voor de taken die niet 
meegaan naar de Metropoolregio gemeenten desgewenst ondersteuning van de stadsregio kunnen 
krijgen tot aan de datum van liquidatie. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeenten en niet bij de 
stadsregio. Dit staat ook zo in het liquidatieplan. 
 
In de begroting 2015 is de omslagbijdrage niet meer geraamd. Bij de vaststelling van het liquidatieplan 
is besloten om de omslagbijdrage met ingang van 2014 te laten vervallen. 
 
Door de kring gemeentesecretarissen is een trendmatige verhoging van de begrotingen 2015 van 
gemeenschappelijke regelingen voorgesteld van 0,5%. De geraamde inwonerbijdrage van € 4,63 is 
een geringe verlaging t.o.v. de inwonerbijdrage van 2014 van € 4,65. 
 
Uitkomst van de begroting 2015 / reservepositie SRR 
De begroting 2015 heeft een batig saldo van € 2,7 miljoen, aflopend naar € 0,4 miljoen in 2018. 
De batige saldi worden veroorzaakt door rentebaten uit beleggingen. Dat zij sterk in omvang afnemen 
komt door de invoering van de wet HOF : het verplichte schatkistbankieren. Beleggen bij het Rijk geeft 
nauwelijks rendement. 
 
Voorgesteld wordt om het voordelig saldo van 2015 toe te voegen aan de reserve 
Weerstandsvermogen. De reserve heeft daarmee de gewenste omvang bereikt om de risico's op te 
vangen. Deze risico's bestaan uit de vorming van de Metropoolregio en de Liquidatie van de 
Stadsregio.  
 
In het Liquidatieplan staat dat de risico's uit liquidatie totaal € 12,09 miljoen bedragen. Per 31-12-2014 
zou de reserve Weerstandsvermogen € 13,06 bedragen. Daarnaast is de algemene reserve van € 1 
miljoen beschikbaar om risico's op te vangen. Het totale weerstandvermogen is daarmee bijna € 2 
miljoen hoger dan de omvang van de risico's.  
Gelet op het surplus hebben de BAR-gemeenten voorgesteld om in het liquidatieplan vast te leggen 
dat de algemene reserve eerder aan de deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd. Dit is niet 
overgenomen. Door het verwacht voordelig saldo van 2015 groeit het surplus op het 
weerstandsvermogen naar ruim € 4,6 miljoen.  
Het liquidatieplan zou door het uitstel van de opheffing van de plusregio´s met een jaar opnieuw 
moeten worden doorgerekend. Daar zou de vraag bij betrokken kunnen worden of de hogere 
reservepositie niet tot bijstelling moet leiden van momenten waarop vrij te vallen bedragen in de 
liquidatie aan de deelnemende gemeenten kunnen worden uitgekeerd. 
 
 
Juridische zaken 
Dit voorstel heeft geen juridische consequenties. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Geen bijzondere communicatieve aspecten. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1.  Begroting 2015 Stadsregio Rotterdam (28264) 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


