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Onderwerp
Zienswijze Treasurystatuut MRDH.
Geadviseerde beslissing raad
Een zienswijze (nr. 1124093) over het treasurystatuut van de MRDH vast te stellen waarin de raad bij de
MRDH aandringt op een betere ambtelijke voorbereidingsfase uit het oogpunt van procedurele
zorgvuldigheid en wij inhoudelijk willen overbrengen dat Albrandswaard hecht aan een zo zuiver
mogelijke rolverdeling tussen MRDH en vervoerders, hetgeen wat ons betreft prevaleert boven een
mogelijke kostenbesparing.
Inleiding
Het voorgenomen besluit van de MRDH omvat drie samenhangende aspecten en hun financieeltechnische en juridische vertaling
- Actualisatie van het Treasurystatuut, als onderdeel van de financiële verordening van de MRDH.
- Het verstrekken van leningen aan HTM en RET tegen gunstiger voorwaarden dan wanneer deze
partijen zelfstandig leningen zouden moeten aangaan.
- Borgstelling aan de Europese Investeringsbank voor een lening van RET.
Om agendatechnische redenen was het niet mogelijk om de zienswijze in de raad te behandelen voor de
door de MRDH gestelde deadline van 14 oktober. Het college heeft de concept zienswijze verstuurd na
behandeling in Beraad & Advies Ruimte van 4 oktober; onder voorbehoud van vaststelling door de raad.
Beoogd effect
Beïnvloeding van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de MRDH.
Relatie met beleidskaders
Conform regelgeving en afspraken.
Argumenten
1.1 Het ambtelijk voortraject is wat ons betreft te kort geweest.
Hierdoor is er tijdens de zienswijzeprocedure onnodig veel energie gaan zitten in het verkrijgen van
aanvullende informatie.
1.2 Met een zuivere rolverdeling wordt extra verwevenheid tussen MRDH en vervoerders voorkomen.
Uitvoering/vervolgstappen
Besluitvorming en vaststelling van de nota van beantwoording op de zienswijzen vinden circa november
plaats in het AB van de MRDH. Vervolgens is het MRDH-voorstel dat de MRDH de overeenkomsten
afsluit met HTM, RET en de Europese Investeringsbank.
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Evaluatie/monitoring
In de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit is ervoor gepleit om het principe van inbesteden nog eens in
MRDH-verband te bediscussiëren. Het ontstaan van verwevenheid tussen MRDH en vervoerbedrijven
kan ook in dit licht worden beschouwd. Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel was
besluitvorming over aan- vs. inbesteden van alle volgende busconcessies gepland voor de
Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 21 september.
Financiën
Het verstrekken van leningen aan HTM en RET is reeds opgenomen in de MRDH-begroting 2017.
Juridische zaken
Juridische aspecten zijn door (of in opdracht van) de MRDH uitgewerkt en getoetst.
Duurzaamheid
Beoogd effect van het verstrekken van leningen aan de vervoerbedrijven onder gunstige voorwaarden is
een zo aantrekkelijk mogelijk OV-aanbod voor de reiziger tegen zo scherp mogelijke kosten.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
- 1124093 Concept zienswijzebrief
- 1124092 Concept raadsbesluit
- 1130725 Aanbiedingsbrief met nadere toelichting op het concept Treasurystatuut 2016 MRDH
- 1130726 Concept Treasurystatuut 2016 MRDH
- 1130727 Treasurystatuut MRDH 2015
- 1130728 Toelichting aangaan van en verstrekking van leningen aan RET en HTM
- 1130730 Toelichting borgstelling lening Europese Investeringsbank aan RET
- 1130732 Concept akte van borgtocht lening Europese Investeringsbank aan RET
- 1130734 Samenvatting concept financieringsovereenkomst lening Europese Investeringsbank
aan RET
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