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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Raadsvoorstel zienswijze 
Ontwerp Begroting MRDH 2019

Agendapunt:

Commissie: e-mailadres opsteller:
r.groenewegen@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Wagner, H. Openbaar 
BBVnummer: 1322768 Raadsvoorstelnr: 1324559

Onderwerp 
Zienswijze MRDH begroting 2019 

Geadviseerde beslissing 
1. De voorgestelde zienswijze (Verseon nummer 1324994) op de MRDH Ontwerp Begroting 

2019 vast te stellen 
2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor de financiële dimensie in de Strategische Agenda 

van de MRDH, die de MRDH begin 2019 voor zienswijze zal aanbieden. 

Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur van de MRDH heeft op 29 maart de Ontwerp Begroting 2019 voor zienswijze 
aangeboden. De zienswijzetermijn loopt tot 23 mei. Het Algemeen Bestuur zal op 6 juli de begroting 
definitief vaststellen.  

De Ontwerp Begroting heeft voor 2019 een omvang van € 745 miljoen, voor de pijlers Economisch 
Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit. Op hoofdlijnen bedragen de lasten: 

- € 409 miljoen (55%) exploitatie openbaar vervoer, dus het ‘rijdend houden’ van het OV. Het 
betreft o.a. personeel, voertuigen, toezicht, beheer en onderhoud aan de (rail)infrastructuur. 

- € 325 miljoen (44%) infrastructuur, dus investeringen in o.a. wegen, railinfra en 
verkeersveiligheid. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit omvat alle 
geprogrammeerde investeringen. Dit IPVa vormt een bijlage bij de begroting, vanaf blz. 78 
(Verseonnummer 1324389). Maximaal € 30 miljoen is via subsidies beschikbaar voor ‘kleine’ 
gemeentelijke projecten (bijlage A2, A3, blz. 104 t/m 116). 

- € 5 miljoen (1%) voor Economisch Vestigingsklimaat, o.a. bestaande uit een bijdrageregeling 
(subsidieregeling) voor projecten van gemeenten of private partners. 

De baten bestaan voor 95% (€ 639 miljoen) uit bijdragen van het Rijk, o.a. via de Brede Doeluitkering 
(BDU). Gemeenten dragen € 6 miljoen (1%) bij via de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat. 
Het verschil met bovengenoemde € 5 miljoen wordt veroorzaakt door overhead die deels uit de 
inwonerbijdrage wordt bekostigd.  

Voor Albrandswaard bedraagt de inwonerbijdrage in 2019 € 65.083. De inwonerbijdrage wordt jaarlijks 
geïndexeerd, dit jaar met 2,8%. De basis voor deze indexering is de Kaderbrief voor de 
gemeenschappelijke regelingen van de Haaglandengemeenten. Over dit uitgangspunt hebben de 
Haaglanden- en Rijnmondgemeenten afspraken gemaakt, zie § 4.2 van de MRDH Kadernota 
(Verseonnummer 1324390).  

Op financieel-technisch vlak zijn er twee relatief omvangrijke aanpassingen aan de orde, zie § 1.5, blz. 
10. Deze zijn ingegeven door adviezen van de accountant, en door extern financieel advies: 
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- Overbesteding. Er mag maximaal drie jaar achtereen sprake zijn van overbesteding, oftewel 
een negatief saldo van middelen en bestedingen. In eerdere begrotingen was voor een 
langere periode sprake van overbesteding.  

- Bestedingsbegrip. De jaren waarin bepaalde bestedingen worden begroot moeten zoveel 
mogelijk overeen komen met de daadwerkelijke voortgang van de betreffende projecten, en 
bijvoorbeeld niet met het moment dat de MRDH de betreffende subsidie uitkeert. Als gevolg 
van deze aanpassing vindt voor grote investeringen een verschuiving tussen de jaren plaats 
ten opzichte van de begroting 2018.  

Vanuit gemeentelijk perspectief kan worden gesteld dat de MRDH door deze wijzigingen meer grip 
krijgt op haar financiën. Een vergelijkbare aanpassing in recente jaren was bijvoorbeeld ook het 
professionaliseren van het risicomanagement.  

In de zienswijze op de begroting 2018 heeft de gemeente aandacht gevraagd voor een tijdige 
ambtelijke betrokkenheid van de gemeenten op financieel-technisch vlak. Ook heeft Albrandswaard 
aangegeven graag invloed te hebben op de meer bestuurlijke, beleidsmatige keuzes wanneer deze 
aan de orde zijn. In de aanloop naar deze Ontwerp Begroting 2019 heeft de MRDH een brede 
ambtelijke bijeenkomst voor gemeenten georganiseerd. Het eerstvolgende grote beleidsmatige 
dossier waarbij de gemeenteraden betrokken zullen worden is de nieuwe Strategische Agenda van de 
MRDH.  

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. 

Argumenten 
1. Met een zienswijze oefent de gemeente invloed uit. 
2. Voor de raad zijn vooral bestuurlijk-beleidsmatige keuzes relevant, meer dan de financieel-

technische kant van de begroting.  
Deze bestuurlijk-beleidsmatige keuzes zullen aan de orde zijn bij de Strategische Agenda. De 
MRDH zal begin 2019 de Strategische Agenda voor zienswijze aanbieden aan de gemeenten.  

Kanttekeningen 
2. De gemeente gaat in de zienswijze niet in op financieel technische aspecten 

In de zienswijze herhaalt de raad het standpunt van vorig jaar, dat vooral bestuurlijk-
beleidsmatige keuzes relevant zijn. Financieel technische toetsing gebeurt bijvoorbeeld ook 
door de accountant en de provincie. Aanvullend daarop heeft de gemeente ambtelijk geen 
grote financieel-technische onvolkomenheden geconstateerd.  

Financiën 
De inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat wordt geïndexeerd met 2,8% naar € 65.083. Dit 
bedrag wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2019. 

Communicatie 
Bestuurlijke afstemming vindt plaats in de overlegorganen van de MRDH. De MRDH publiceert de 
begroting na definitieve vaststelling op haar website.  

Uitvoering 
Na deze zienswijzeprocedure zal het algemeen bestuur van de MRDH de begroting op 6 juli 
vaststellen.  
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Bijlagen 
1. Concept raadsbesluit (1324429) 
2. Concept zienswijze (1324994) 
3. Aanbiedingsbrief Ontwerp Begroting MRDH 2019 (1324388) 
4. Ontwerp Begroting MRDH 2019 (1324389) 
5. Kadernota Begroting MRDH 2019 (1324390) 

Poortugaal, 10 april 2018 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


