
1/4

Voorstel 

Onderwerp: 
Zienswijzen MRDH begroting 2020 en 
beleidsnotitie risicomanagement en 
weerstandsvermogen

College van burgemeester 
en wethouders 
9 april 2019

Zaaknummer
58474
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.groenewegen@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. De zienswijze vast te stellen op de MRDH Begroting 2020 en de Beleidsnota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen

2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor:

a. inhoudelijke beleidskeuzes rond campussen en verkeersveiligheid

b. het kwalitatieve aspect van risicomanagement

Voorstel 
Inleiding
Dit voorstel omvat twee voorgenomen MRDH voornemens: de Begroting 2020 en Beleidsnota 
Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Vanwege de sterke samenhang tussen deze 
onderwerpen ligt één gecombineerde zienswijze voor. De beide aanbiedingsbrieven van de MRDH 
geven een toelichting op de achtergrond en een aantal specifieke inhoudelijke aspecten.

 

Leeswijzer begroting

De begroting is als volgt opgebouwd: het document start met een inhoudelijk-beleidsmatige toelichting 
(hoofdstuk 2). Hierin zijn de doelstellingen uit de MRDH Strategische Agenda te herkennen. 
Hoofdstukken 3, 4 en 6 zijn meer financieel-technisch van aard. Hoofdstuk 5 geeft een totaaloverzicht.

De bijgevoegde infographic geeft het overzicht hoe de begroting op hoofdlijnen is opgebouwd.

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IpVA) vormt een grote bijlage bij de begroting (zelfde 
document, vanaf blz. 61). Het IpVA hangt sterk samen met het programma Infrastructuur Verkeer en 
Openbaar Vervoer (paragraaf 2.2 van de begroting). In het IpVA zijn bijvoorbeeld grote projecten terug 
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te vinden op blz. 112, met een inhoudelijke toelichting op blz. 77 t/m 110. Gemeentelijke projecten met 
MRDH-subsidie ('kleine projecten') zijn te vinden op blz. 113 t/m 126.

 

Algemene ontwikkelingen en uitgangspunten bij de begroting

Door de jaren heen varieert de omvang van de begroting, zie paragraaf 5.1. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de fasering van grote projecten. De BDU, dus de structurele bijdrage van het Rijk, is 
meer constant, zie paragraaf 3.1. Er is sprake van druk op de investeringsmiddelen, door hoge lasten 
voor exploitatie en beheer.

De Kadernota begroting is begin 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, en bevat algemene 
uitgangspunten. De Kadernota is door de MRDH meegestuurd met de begroting, en als bijlage te 
vinden bij dit voorstel. Zie daarnaast voor specifieke onderwerpen:

 inwonerbijdrage: paragraaf 4.2 van de Kadernota en hoofdstuk 7 van de begroting
 overbesteding: blz. 43 van de begroting (paragraaf 4.3 Risico's)
 overhead: paragraaf 3.2
 risicomanagement en weerstandsvermogen: paragraaf 4.3

 

Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Risicomanagement is vanaf de start van de MRDH een aandachtspunt, met name bij de begroting. De 
MRDH heeft de afgelopen jaren een aantal aspecten verder uitgewerkt, en deze beleidsnota brengt 
samenhang aan in de verschillende aspecten rond risicomanagement.

De beleidsnota bevat een aantal generieke uitgangspunten en procedures. Daarnaast gaat de nota in 
op een aantal specifieke risico's, en eventuele opgebouwde of op te bouwen weerstandscapaciteit 
voor die risico's.

Beoogd effect
Invloed uitoefenen op de besluitvorming bij de MRDH

Argumenten
1. Door een zienswijze te geven oefent de gemeente invloed uit op het voorgenomen MRDH-besluit

2. Deze onderwerpen zijn relevant voor Albrandswaard

Overleg gevoerd met
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling zal de zienswijze aan de MRDH worden verstuurd.

Vaststelling van de beleidsnota is voorzien door het Algemeen Bestuur van de MRDH op 12 juli 2019.

Financiële informatie
Het voorstel heeft geen rechtstreekse consequenties voor Albrandswaard. De inwonerbijdrage wordt 
opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020.
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Communicatie/participatie na besluitvorming
Eventuele communicatie zal worden verzorgd door de MRDH

 

Bijlagen
1. Zienswijze MRDH begroting beleidsnota risicomanagement  
2. Aanbiedingsbrief MRDH begroting 2020  
3. Ontwerp begroting MRDH 2020  
4. Infographic MRDH begroting 2020   
5. Kadernota MRDH begroting 2020  
6. Aanbiedingsbrief MRDH beleidsnota risicomanagement   
7. Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen  
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CONCEPT BESLUIT

Zaaknummer:
58474

Onderwerp:
Zienswijzen MRDH begroting 
2020 en beleidsnotitie 
risicomanagement en 
weerstandsvermogen

Het raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 9 april 2019,

BESLUIT:

1. De zienswijze vast te stellen op de MRDH Begroting 2020 en de Beleidsnota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen

2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor:

a. inhoudelijke beleidskeuzes rond campussen en verkeersveiligheid

b. het kwalitatieve aspect van risicomanagement


