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Onderwerp
Reactie op concept begroting 2014 Stadsregio Rotterdam.
Geadviseerde beslissing:
Als reactie op de begroting 2014 van de Stadsregio onze zienswijze aangaande de paragraaf
jeugdzorg kenbaar te maken, als volgt:
Paragraaf 3.6 Jeugdzorg. In uw toelichting op blz. 34 geeft u aan dat nog geen bedrag wordt geraamd
in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2014, omdat gesprekken met gemeenten over
dit onderwerp nog gaande zijn. Eerder in genoemde tekst stelt u dat er met de komst van de nieuwe
Jeugdwet per 1 januari 2015 sprake is van beëindiging van taken door de stadsregio. Het bevreemdt
ons dat u de gesprekken met gemeenten over de decentralisatie Jeugdzorg als reden noemt voor het
niet ramen van een bedrag in de paragraaf weerstandsvermogen. Deze gesprekken vinden weliswaar
plaats, maar wij hechten er aan u te wijzen op uw positie als 'latende partij'. De samenwerkende
gemeenten in de stadsregio werken als 'ontvangende partij' samen om zich voor te bereiden op de
nieuwe taken per 1 januari 2015 en richten zich hierbij op een zorgvuldige overgang van
verantwoordelijkheden. Dit ontslaat de stadsregio echter niet van de verantwoordelijkheden als
latende partij. In onze reactie op uw brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de
stadsregio over frictiekosten van 25 februari jongstleden zullen wij hier nader op in gaan.
Inleiding
Voordat het algemeen bestuur van de Stadsregio de begroting 2014 (bijlage 126848) vaststelt in
vergadering van 10 juli 2013 wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen aangaande de
begroting kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur.
Aan de begroting 2014 ligt de Kadernota begroting 2014 (bijlage 127315) ten grondslag. Vragen van
deelnemers omtrent deze nota zijn beantwoord bij memo van 27 februari 2013 (bijlage 127316) aan
de leden van het portefeuillehoudersoverleg Bestuurlijke Organisatie Communicatie & Middelen. De
nota is door het algemeen bestuur vastgesteld in vergadering van 13 maart 2013. De belangrijkste
uitgangspunten in de nota:
- de begroting is een uitwerking van het beleid zoals opgenomen in de Regionaal Strategische
Agenda;
- het indexeringspercentage inwonersbijdrage bedraagt -/- 0,1% conform indexeringsbrief;
- uitgaven worden alleen geïndexeerd als een kostenstijging onvermijdelijk is. Kosten hiervan worden
betaald uit het begrotingsoverschot;
- aangenomen wordt dat de verplichte rentetoevoeging aan de Brede Doel Uitkering van kracht blijft;
- er wordt geen rekening gehouden met de nog in te voeren Wet Houdbare Overheids Financien
omdat centrale en decentrale overheid verschillende financiële stelsels hanteren en nog niet bekend is
welk stelsel maatgevend zal zijn;
- de Stadsregio ondervindt geen nadelige effecten van de voorgenomen afschaffing van het BTWcompensatiefonds.
Beoogd effect
Financiële en beleidsmatige sturing op de Stadsregio.
Argumenten
- Het regionaal beleid ondersteunt het lokaal beleid.

1/2

- De inwonersbijdrage 2014 daalt met 0,1% conform de indexeringsbrief.
- Financiële risico's die nog niet zijn te kwantificeren of waarvan onduidelijk is of ze zich gaan
voordoen, zijn benoemd en financieel afgedekt in de paragaaf Werstandsvemogen.
Kanttekeningen
- Een beperkt deel van de structurele lasten wordt gedekt door incidentele lasten (rente opbrengsten).
Dit is echter slechts eenmalig (2014).
Financien
De inwonerbijdrage wordt geraamd op €116.706,- (25.098 X €4,65) en kan worden gedekt uit de post
Regionale samenwerking.
Communicatie
Stadsregio schriftelijk in kennis stellen van uw besluit.
Bijlagen

126848:

127315:

127316:

Begroting 2014 van de stadsregio Rotterdam in tweevoud
Kadernota begroting 2014 Stadsregio Rotterdam
memo 27 febr 2013 antw. op vragen Kadernota

Poortugaal, 9 april 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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