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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze begroting MRDH 2017 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Bijgevoegde zienswijze (kenmerk 1081490) over de ontwerpbegroting 2017 van de MRDH te 
versturen. 

2. Met deze zienswijze aandacht te vragen voor de volgende punten: 
- De overbesteding/overplanning in de ontwerpbegroting; 
- De indexering van de inwonerbijdrage; 
- Het Regionaal Investeringsprogramma. 

 
Inleiding 
Op 24 maart j.l. heeft de MRDH haar ontwerpbegroting 2017 naar de gemeenteraad gestuurd. Tot 18 mei 
2016 is er gelegenheid een zienswijze in te dienen. Met deze termijn lukt het niet om de zienswijze in een 
raadsvergadering te behandelen. In overleg met de griffie is gekozen voor een bespreking van de 
zienswijze in Beraad & Advies van 9 mei 2016 en vervolgens de zienswijze te versturen onder 
voorbehoud van goedkeuring door de raad op 23 mei 2016.  
 
Beoogd effect 
Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de ontwerpbegroting kenbaar maken en daarmee 
invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van deze gemeenschappelijke regeling. 
 
Relatie met beleidskaders 
De gemeente Albrandswaard neemt deel aan de MRDH en heeft belang bij een sterk regionaal 
economisch vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid. 
 
Argumenten 

1. Met het versturen van de zienswijze kan Albrandswaard invloed uitoefenen op het beleid van de 
MRDH. 

2.1 De combinatie van overbesteding en overplanning is een punt van zorg. 
Er is sprake van overbesteding en overplanning in de ontwerpbegroting, zoals toegelicht in het 
begeleidend schrijven van de MRDH. Deze combinatie van overbesteding en overplanning 
voldoet op zich aan de regels. De huidige overbesteding (in 2017 € 75 miljoen) wordt in latere 
jaren gecompenseerd, waardoor er in 2024 een positief saldo ontstaat. Dit voldoet aan de 
gestelde begrotingsregels. Hierbij is er rekening mee gehouden dat een aantal nu geplande 
projecten niet doorgaat of pas later doorgang vindt (dit is de overplanning). De ervaring leert 
overigens dat dit een reële veronderstelling is. 
De combinatie van overbesteding en overplanning is een punt van zorg gelet op de relatief lange 
periode voordat er een positief saldo ontstaat en omdat het lastig is met de geplande projecten 



 
 

zo ver vooruit te kijken. Daarom is in de conceptzienswijze de opmerking opgenomen om zuinig 
om te gaan met de planning van de projecten, zodat de risico’s verminderd worden. 

2.2 De indexering van de inwonerbijdrage wijkt af van het adviespercentage dat in de regio Rijnmond 
is afgesproken. 
De twee ‘deelgebieden’ van de MRDH, Rijnmond en Haaglanden, hanteren verschillende 
adviespercentages voor indexering van de inwonerbijdrage bij gemeenschappelijke regelingen. In 
de regio Haaglanden heeft een indexering van 1,0% afgesproken, in de regio Rijnmond 0,6%. 
Voor 2017 is het advies van Haaglanden gevolgd. Absoluut gezien gaat het om kleine bedragen, 
maar we hechten desondanks belang aan de in het Rijnmondgebied afgesproken werkwijze. 

2.3 Het regionaal investeringsprogramma kan in de toekomst grote invloed hebben op de begroting. 
In de pijler Economisch Vestigingsklimaat is momenteel veel gaande, mede naar aanleiding van 
het op 1 februari j.l. gepresenteerde rapport van de OESO. Met het Regionaal 
Investeringsprogramma waaraan nu gewerkt wordt, komt er een concrete uitwerking van de 
aanbevelingen uit het OESO rapport. Dit moet de meerwaarde van deelname aan de MRDH 
laten zien. Dit investeringsprogramma wordt een samenhangend pakket van grote projecten, 
waarmee de (economische) achterstand van de regio ingelopen kan worden. Voor dit pakket zal 
op allerlei niveaus (overheid en privaat) financiering worden gezocht. Het is nog niet duidelijk of, 
hoe en wanneer dit invloed heeft op de begroting van de MRDH. Wanneer dit het geval is, zal 
hierover de gebruikelijke besluitvorming moeten plaatsvinden, hetzij in de vorm van een 
aanpassing van de begroting of in de begrotingen van volgende jaren. Ten aanzien van het 
investeringsprogramma is van belang dat Albrandswaard zich hierin voldoende herkent. 

 
 
Overleg gevoerd met 
Afdeling financiën 
 
Kanttekeningen 
Versturen onder voorbehoud van vaststelling raad. 
De indieningstermijn van de zienswijze is 18 mei. Afhankelijk van de behandeling in Beraad en Advies zal 
de zienswijze aan de MRDH worden aangeboden, onder voorbehoud van vaststelling door de Raad.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na bespreking van de zienswijze in Beraad en Advies wordt de zienswijze verstuurd, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
De gemeentelijke bijdrage, zoals voorgesteld in de ontwerpbegroting van de MRDH, past binnen het 
budget voor de MRDH in de gemeentebegroting. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 



 
 

 
- Ontwerpbegroting 2017 (1083556) 
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting van de MRDH (1083546) 
- Begeleidend schrijven ontwerpbegroting (1083545) 
- Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2017 Albrandswaard (1081490) 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

  

Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 


