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Geachte heer/mevrouw, 

Op grond van artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam doe ik u hierbij 
de concept-begroting 2011 toekomen die op 7 april door het Dagelijks Bestuur van de stadsregio is 
geaccordeerd. De concept-begroting wordt tevens In afschrift verstuurd aan de colleges van 
Burgemeester en Wethouders en aan de hoofden Financiën. 
Om het Algemeen Bestuur van de stadsregio in staat te stellen de begroting in haar vergadering 
van 30 juni 2010 vast te stellen, verzoek ik u om deze te beoordelen en uw opmerkingen uiterlijk 
14 mei 2010 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. 

Opbouw Begroting 2011 
De opbouw van de concept-begroting 2011 is conform de opbouw van de begroting 2010. Dat wil 
zeggen dat de begroting bestaat uit 4 programma's en elk programma is weer onderverdeeld in 
activiteiten. Per activiteit wordt weergegeven welke resultaten de stadsregio in 2011 wil bereiken 
(doelstellingen). Aan deze doelstellingen zijn prestaties gekoppeld. Per activiteit wordt een 
meerjarig financieel kader gegeven. Een meerjarig financieel kader per programma staat aan het 
einde van ieder programma opgenomen. 
Naast de programma's zijn ook de paragrafen opgenomen die van belang zijn voor de 
bedrijfsvoering en het financiële beleid en beheer van de stadsregio. De financiën zijn conform de 
voorschriften structureel sluitend. 
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Taakstellingen 
Vanwege de bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen van 5% is aan de lastenkant een 
structurele taakstelling van € 300.000 op apparaatslasten opgenomen. Invulling van deze 
taakstelling vindt plaats bij eerste begrotingswijziging (december 2010). 

Een doorkijk naar 2020 laat zien dat met name de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 
op termijn onvoldoende zal zijn om alle reeds vastgestelde en nog te verwachten ontwikkelingen 
op het gebied van Infra en Openbaar Vervoer te kunnen financieren. Binnen de activiteit Openbaar 
Vervoer is, om de begroting sluitend te maken, een structurele taakstelling opgenomen van € 23 
miljoen. Door de opname van deze taakstelling en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen 
is de begroting 2011 sluitend gemaakt en vertonen de meerjarenschijven 2012-2014 geen 
financieel tekort. Dit ontslaat de stadsregio niet van de verplichting om op korte termijn keuzes te 
maken in de geïnventariseerde wensen op de beleidsterreinen Infra en OV. Hiermee wordt 
voorkomen dat na 2014, wanneer de reserves en voorzieningen bijna leeg zijn, de financiële 
problematiek in zijn volle omvang op de stadsregio afkomt. Het tijdig maken van keuzes voorkomt 
dit. Deze keuzes kunnen dan in de begrotingswijziging, die in december 2010 verschijnt, worden 
verwerkt. 

Kabinetsbezuinigingen 
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat er in deze begroting nog geen rekening is gehouden met mogelijke 
bezuinigingen welke door het nieuwe kabinet waarschijnlijk zullen worden doorgevoerd. 

Vervolgtraject 
Op 24 juni wordt de definitieve begroting besproken in het portefeuillehoudersoverleg Middelen en 
vervolgens wordt zij op 30 juni voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na vaststelling door het 
algemeen bestuur wordt de begroting conform de richtlijnen vóór 15 juli aangeboden aan de 
toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. 
Op 15 december wordt vervolgens de eerste begrotingswijziging aangeboden aan het Algemeen 
Bestuur, waarbij: 

• een nieuwe programma indeling wordt gehanteerd (conform de Regionaal Strategische 
Agenda); 

• de taakstellingen van € 300.000 op de apparaatslasten en € 23 miljoen op Openbaar 
Vervoer zijn ingevuld; 

• de uitgaven ten laste van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer binnen het 
beschikbare budget zijn gebracht. 
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1 Inleiding 
Voor u ligt de begroting 2011 - 2014 van de stadsregio Rotterdam. 

Door het algemeen bestuur is op 16 december 2009 de bestuurlijke visie op regionale 
samenwerking 2010-2020 'Verbindende Kracht' vastgesteld. Op basis hiervan is een 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De nieuwe bestuurlijke visie zal 
leiden tot een herijking van de werkwijze van de stadsregio, die zal opereren vanuit het 
beginsel van 'verlengd lokaal bestuur'. In deze werkwijze krijgen gemeenten een 
prominente rol bij het vormgeven en uitvoeren van de regionale agenda. De voorziene 
bestuurlijke aanpassingen leiden tot het opheffen van de huidige regioraad en 
commissies; deze worden vervangen door een algemeen bestuur en 
portefeuillehoudersoverleggen. Ook wordt het algemeen en dagelijks bestuur wat 
compacter samengesteld. 

In de komende bestuursperiode stelt het algemeen bestuur een (meerjaren) Regionaal 
Strategische Agenda (RSA) vast. Deze strategische agenda formuleert de doelstellingen en 
ambities van de stadsregio voor de komende vier jaar. Per kalenderjaar wordt aan de RSA 
een werkplan gekoppeld, dat zal fungeren als een aan de begroting gerelateerd 
uitvoeringsprogramma. Beide documenten worden opgesteld in samenspraak met de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Deze werkwijze impliceert dat de opzet van de begroting 2011 zal afwijken van de 
bestaande opzet. De begroting zal immers aansluiting moeten vinden bij de nieuwe 
Regionaal Strategische Agenda en de daarin opgenomen programmastructuur. De eerste 
strategische agenda zal echter niet in de eerste helft van 2010 gereed zijn. Aangezien de 
begroting 2011 op 30 juni 2010 in het algemeen bestuur moet worden behandeld, wordt 
vooralsnog de indeling van de begroting 2010 gehanteerd. 

Het algemeen bestuur zal in de tweede helft van 2010 in samenspraak met de gemeenten 
de nieuwe Regionaal Strategische Agenda vaststellen, waarna wijzigingen in de begroting 
2011 door middel van een begrotingswijziging en een nieuw begrotingsboek-werk zullen 
worden aangepast. Deze worden in december 2010 aan het algemeen bestuur 
aangeboden. 

De begroting ontleent zijn structuur aan bovenstaande vragen en bestaat uit een viertal 
beleidsprogramma's die allen op dezelfde manier zijn opgebouwd: een beschrijving van 
het programma met de bijbehorende doelstellingen en prioriteiten (antwoord op de vraag 
"wat willen we in 2011 bereiken"), een uitwerking naar activiteiten/ prestaties (antwoord 
op de vraag "wat gaan we daar in 2011 voor doen") en de bijbehorende baten en lasten 
(antwoord op de vraag "wat kost het"). 

Naast de programma's zijn paragrafen opgenomen die van belang zijn voor de 
bedrijfsvoering en het financiële beleid en beheer van de stadsregio. De combinatie van 
programma's en paragrafen stelt de lezer beter in staat zich een integraal beeld te vormen 
van het door de stadsregio te voeren beleid. 

In het algemeen bestuur van 10 februari 2010 zijn de volgende uitgangspunten voor de 
begroting 2011 voorgelegd: 

BOR-fonds (fonds Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam) 
Het BOR-fonds is in 2011 afgelopen. Dit betekent dat in de meerjarenbegroting dit fonds 
op nul staat in de jaren 2012 tot en met 2014. 

Verzoek regiogemeenten taakstelling 5% 
De regiogemeenten hebben per brief van de gemeente Vlaardingen d.d. 22 december 
2009 verzocht om mee te werken aan de realisatie van een taakstelling van 5 % 
besparing op de bijdrage van de regiogemeenten vanaf 2011. Dit aspect zal in de 
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begroting 2011 worden doorgevoerd. Het verzoek van de gemeenten dient te worden 
geïnterpreteerd als een aankondiging tot een verlaging van de inwonersbijdrage. Dit komt 
in de begroting 2011 neer op een bezuiniging van ongeveer € 300.000,- (zijnde 5% van 
ca. € 5,9 miljoen inwonersbijdrage, excl. indexering). 

Investeringsstrategie 2010-2020 
Het algemeen bestuur heeft op 16 december 2009 ingestemd met de notitie 
Investeringsstrategie regio Rotterdam 2010-2020. Het omslagstelsel wordt voortgezet 
conform de huidige systematiek en uitgangspunten voor tariefstelling van de 
omslagheffing en de omslagbaten worden ingezet voor investeringen in de regionale 
opgave voor groen, infrastructuur, wonen en economie. Het algemeen bestuur heeft in 
principe ingestemd met de instelling van een Investeringsreserve en (na afwikkeling van 
de aangegane verplichtingen en verantwoording) het Omslagfonds (2011), het Fonds 
Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (2011) en het Fonds Groen (na 2013) te 
liquideren. 

Groen Akkoord 
Het Groen akkoord heeft een looptijd tot en met 2010 en zodoende is 2010 het laatste 
jaar waarin een bijdrage werd gegeven aan het Groen Akkoord. De bijdrage (€ 400.000) 
werd gefinancierd uit de regiobijdrage. In de begrotingsuitgangspunten 2011 is 
aangegeven dat het algemeen bestuur vanaf 2011 een andere bestemming aan dit bedrag 
kan geven. Dit begrotingsuitgangspunt was echter niet juist geformuleerd. In de 
meerjarenbegroting 2010-2013 was dit budget al niet meer opgenomen. Gezien de 
ontwikkeling van het begrotingssaldo is er voor gekozen het budget niet opnieuw op te 
nemen in de begroting 2011-2014. 

Verstedelijking en stedelijke vernieuwing 
De periode van de huidige afspraken omtrent Verstedelijking en stedelijke vernieuwing 
loopt tot 2010. In 2010 wordt het laatste deel van de BLS subsidie van het ministerie van 
VROM afgerekend en ontvangen. Naar verwachting zullen er nieuwe 
Verstedelijkingsafspraken worden gemaakt met VROM en de regiogemeenten. Vooralsnog 
kunnen er geen middelen worden opgenomen voor de jaren 2011 en verder. 

Formatie 
De stadsregio opereert met een compacte formatie. Het aantal fte's blijft constant met 
58,6 fte. 

Indexering van de gemeentelijke bijdragen 
De vigerende indexeringssystematiek van de begroting van de stadsregio sluit, conform 
het besluit van Het algemeen bestuur van 17 december 2003, aan bij het indexcijfer dat 
jaarlijks in de septembercirculaire Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken is opgenomen. Er wordt geen gebruik gemaakt van nacalculatie. 

Vanuit de deelnemende gemeenten is in het verleden het verzoek ontvangen om de 
indexeringssystematiek aan te laten sluiten op het indexcijfer dat jaarlijks door de 
Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen wordt opgesteld. In deze 
stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle regiogemeenten. Tot op heden is de brief 
van de deelnemende gemeente met het voorgestelde indexpercentage niet ontvangen. 

Principieel zijn er geen bezwaren tegen verandering van de indexeringssystematiek. 
Echter, financieel kan de systematiek tot knelpunten leiden. In de systematiek van 
nacalculatie die wordt gehanteerd in de indexeringssystematiek van de Financiële 
Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen wordt namelijk gebruik gemaakt van 
een nacalculatie over de voorgaande jaren. Aangezien het door de werkgroep 
voorgestelde indexpercentage 2010 met 4 ,02% veel te hoog was, zal de systematiek 
leiden tot een (forse) negatieve bijstelling van het indexpercentage 2011. De conceptbrief 
van de regiogemeenten laat inderdaad zien dat een indexpercentage voor 2011 wordt 
voorgesteld van - / - 2,99%. Omdat de stadsregio voor 2010 het (meer realistische) 
indexcijfer van 0,75% heeft gehanteerd, is deze negatieve bijstelling als gevolg van de 
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nacalculatie niet terecht. Het veranderen van indexeringssystematiek zou anders leiden 
tot een extra bezuiniging, bovenop de reeds gecommuniceerde 5% 
bezuinigingstaakstelling. Doordat de indexpercentages van de regiogemeenten en 
stadsregio zowel dit jaar als vorig jaar teveel afwijken, is dit nog niet het moment om de 
indexeringssystematiek aan te passen. Dit is het laatste jaar waarin Stadsregio Rotterdam 
afwijkt van de indexeringssystematiek dat jaarlijks door de Financiële Werkgroep Sturing 
Gemeenschappelijke Regelingen wordt opgesteld. Vanaf de begroting 2012 conformeert 
de stadsregio zich aan de percentages van de Financiële Werkgroep. 

De huidige indexeringssystematiek wordt, gezien bovenstaande, voor 2011 gecontinueerd. 
Het indexpercentage zal daarom 0,75% bedragen. 
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2 Samenvatting f inanciën 

Financieel perspectief 

De financiële situatie van de stadsregio is geen eenvoudige. Enerzijds liggen er grote 
beleidsmatige opgaven zoals vastgelegd in de Regionale Strategische Agenda. Daarnaast 
gaan we er van uit dat het nieuw aan te treden algemeen bestuur ruimte wil hebben om 
nieuw beleid te formuleren. Bij het opstellen van de begroting 2011-2014 is daarom een 
meerjarige financiële doorkijk gemaakt van de van de inkomsten en uitgaven t /m 2020. 
Daarbij hebben we ons uiteraard gebaseerd op het reeds door het algemeen bestuur 
vastgestelde beleid, maar tevens is gekeken welke ontwikkelingen we daarnaast 
logischerwijs kunnen verwachten. 

Deze doorkijk naar 2020 leert dat met name de BDU op termijn onvoldoende zal zijn om 
alle reeds vastgestelde en nog te verwachten ontwikkelingen op het gebied van Infra en 
OV te kunnen financieren. Daarnaast voorzien we ook problemen met de dekking van de 
apparaatslasten van de stadsregio. Wat betreft het Investeringsfonds is er onduidelijkheid 
over de te toekomstige omvang hiervan. Onderstaand wordt nader ingegaan op deze 
onderwerpen. Uitdrukkelijk wordt daarbij gesteld dat er in deze begroting (en dus ook in 
dit hoofdstuk) nog geen rekening is gehouden met mogelijke bezuinigingen welke door het 
nieuwe kabinet waarschijnlijk zullen worden doorgevoerd. 

Brede Doel U i tker ing Verkeer en Vervoer 
Er is voor de periode tot en met 2020 een inschatting gemaakt van: 

de te ontvangen bedragen aan BDU, gebaseerd op de nu bekende informatie van 
het Ministerie van Verkeer & Waterstaat; 
de voor dit beleidsterrein beschikbare (en nog niet verplichte) middelen in de 
reserves en voorzieningen; 
de te verwachten uitgaven voor infra-projecten. Uitgangspunt daarbij zijn de 
vastgestelde projecten in het RIVV , maar ook is een inventarisatie gemaakt van 
aanvullend gewenste projecten. De hardheid loopt dus uiteen van "contract 
getekend" tot "gewenst"; 
De uitgaven voor OV. Ook hier loopt de hardheid uiteen van "met de vervoerders 

afgesproken bedragen" tot "door de vervoerders gevraagde bedragen". 

Deze inventarisatie leidt ertoe dat we zonder in te grijpen in 2020 een cumulatief tekort 
verwachten van € 1.300 miljoen. In dat geval zijn dan tevens de nu nog beschikbare 
reserves en voorzieningen voor dit beleidsterrein volledig afgebouwd. We ontkomen er de 
komende jaren niet aan om keuzes te maken. Dit geldt voor zowel Infra als voor OV. 
Gelukkig is die ruimte er ook. Immers, van de geprognosticeerde uitgaven is op dit 
moment ongeveer € 1.859 miljoen nog niet contractueel vastgelegd. Hier zitten echter wel 
(politiek) zeer gewenste of reeds gestarte onderwerpen tussen, wat maakt dat er alsnog 
lastige keuzes gemaakt moeten worden. 

In de begroting 2011 is het uitgangspunt gekozen dat we de beschikbare reserves en 
voorzieningen voor Infra en OV de komende 4 jaar bijna volledig uitputten en dat we ten 
aanzien van de lastenkant van beide beleidsterreinen uitgaan van de harde (contractuele) 
afspraken aangevuld met enkele relevante beleidskeuzes. We zien dan dat er voor Infra in 
2011, na onttrekkingen uit de voorziening, een sluitende begroting ontstaat. Bij OV is 
echter een structurele taakstelling van € 23 miljoen opgenomen én wordt een bedrag van 
€ 10 miljoen onttrokken aan de voorziening OV. De taakstelling is in deze begroting nog 
niet ingevuld, hiervoor zal eerst overleg met de vervoerders moeten plaatsvinden. In de 
begrotingswijziging, die in december 2010 aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, 
zal de taakstelling echter volledig zijn ingevuld. 

Het feit dat de begroting 2011 door bovengenoemde maatregelen sluitend is gemaakt en 
de meerjarenschijven 2012-2014 geen financieel tekort vertonen door opname van 
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taakstellingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen, ontslaat ons niet van 
de verplichting om op korte termijn keuzes te maken in de geïnventariseerde wensen op 
de beleidsterreinen Infra en OV. Hiermee voorkomen we dat na 2014, wanneer de 
reserves en voorzieningen bijna leeg zijn, de financiële problematiek in zijn volle omvang 
op ons afkomt. Het tijdig maken van keuzes voorkomt dit. Daarom wordt voorgesteld om 
na het zomerreces het nieuwe dagelijks bestuur en algemeen bestuur de mogelijke keuzes 
voor te leggen en te laten maken. Deze keuzes kunnen dan in de begrotingswijziging, die 
in december 2010 verschijnt, worden verwerkt. 

Apparaats las ten 
De middelen die de stadsregio ontvangt van de regiogemeenten ter financiering van de 
apparaatslasten en de taken waarvoor geen rechtstreekse middelen worden ontvangen 
(zoals economie en ruimtelijk beleid), zijn sinds enkele jaren niet meer toereikend om de 
lasten te dekken. Daarom worden naast de gemeentelijke bijdragen de vrije rentebaten 
die gegenereerd worden door het treasurybeleid ingezet. In de begroting 2010 bedroeg de 
bijdrage vanuit deze renteopbrengsten € 545.000, in 2011 loopt deze bijdrage (zonder 
taakstellingen) op tot € 654.000. Dit heeft een aantal oorzaken. 
1. De apparaatslasten zijn geïndexeerd met 0,75% om de verwachte inflatie te 

compenseren. 
2. De inkomsten nemen met 5% af, als gevolg van het besluit van de Colleges van 

B&W van de gezamenlijke gemeenten. 
3. De bijdrage van € 400.000 aan het groenakkoord vervalt vanaf 2011. 

Om de afhankelijkheid van het treasurybeleid te verlagen wordt voorgesteld om in lijn met 
de bezuiniging op de bijdragen van de regiogemeenten ook een verlaging op de lasten 
voor te stellen in de vorm van een taakstelling op apparaatslasten van € 300.000. De 
hoogte van deze taakstelling komt overeen met de opgelegde korting van 5% op de 
ontvangsten van de regiogemeenten. We stellen voor om de invulling van deze 
taakstelling aan u voor te leggen in de vergadering van december 2010, wanneer ook de 
overige besparingen aan u worden gepresenteerd. 

De begroting 2011 laat na verwerking van deze taakstellingen nog een tekort zien van € 
99.949. Dit wordt voor € 14.193 verklaard door een positief resultaat binnen de BWS-
regeling en voor € 114.142 wordt dit verklaard door een negatief resultaat op SR 
algemeen. 

In de meerjarenbegroting is al een jaarlijkse bijdrage van € 240.000 vanuit de 
renteopbrengsten ter dekking van de apparaatslasten opgenomen. Voorgesteld wordt het 
resterend tekort voor 2011 van € 99.949 te dekken door een extra dotatie van € 99.949 
ten laste van reserve BWS (waar tevens de rente-inkomsten in worden gestort). 

We verwachten dat de omvang van de reserves en voorzieningen de komende jaren fors 
zullen dalen en dit heeft negatieve gevolgen voor de opbrengsten van de treasuryfunctie. 
Met het opnemen van de taakstelling op apparaatslasten ontstaat er vanaf 2013 wel een 
structureel overschot op SR algemeen wat € 0,1 min hoger is dan het begrote 
treasuryresultaat van € 240.000. Dus ook zonder de renteopbrengsten is er dan sprake 
van een sluitende begroting. Niettemin wordt voorgesteld om gedurende de zomerperiode 
onderzoek te doen naar de meerjarige ontwikkeling van de apparaatskosten en de 
renteopbrengsten en de resultaten hiervan te bespreken met het algemeen bestuur bij de 
begrotingswijziging die in december 2010 aan uw Bestuur wordt voorgelegd. 

Ten aanzien van de regiobijdrage dient nog te worden opgemerkt dat tot en met 2010 de 
bijdrage voor het Groenakkoord (€ 400.000) hieruit werd gefinancierd. In de 
meerjarenbegroting 2010-2013 was dit bedrag echter al niet meer opgenomen. Gezien de 
ontwikkeling van het begrotingssaldo is er voor gekozen het budget niet opnieuw op te 
nemen in de begroting 2011-2014. 

Inves te r ings fonds 
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Zoals bekend is de stadsregio bezig om een Investeringsfonds op te zetten. Eind 2010 
wordt het instellingsbesluit aan het algemeen bestuur voorgelegd. In ieder geval zullen de 
beschikbare BWS-middelen deel van dit fonds uit gaan maken, maar een andere 
belangrijke voedingsbron zijn de middelen vanuit het omslagstelsel. Op dit moment is nog 
onduidelijk hoe groot deze inkomsten komende jaren zullen zijn, omdat ze gerelateerd zijn 
aan het aantal opgeleverde woningen in de regio. Zoals bekend hebben we momenteel te 
maken met stagnatie op de woningmarkt, waardoor de inkomsten uit het omslagstelsel 
onder druk komen te staan. Eind 2010 hebben we de te verwachten inkomsten in beeld 
gebracht. 
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3 Stadsregio Rotterdam 
Missie 
De stadsregio Rotterdam is een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat 
via een integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzonderlijk niet kunnen 
realiseren. De stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke 
concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De stadsregio 
versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en sociale samenhang van de regio. 

De stadsregio 
Met 1,2 miljoen inwoners is het gebied één van de dichtst bevolkte regio's in Nederland. 
In economisch opzicht is de stadsregio met de mainport Rotterdam één van de 
belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De haven biedt directe 
werkgelegenheid aan 60.000 mensen en nog eens indirecte werkgelegenheid aan 250.000 
mensen. 
Het gebied functioneert als één arbeidsmarkt en één woningmarkt. De gemeente 
Rotterdam functioneert in de regio niet alleen als 'banenmotor', maar ook als centrum van 
hoogwaardige voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs en medische zorg. 
De metro en sneltrams zijn allang niet meer exclusief Rotterdams, maar hebben 
vertakkingen in de andere gemeenten. 

Overgangsjaar bestuur 
In de komende bestuursperiode stelt het algemeen bestuur een (meerjaren) Regionaal 
Strategische Agenda (RSA) vast. Deze strategische agenda formuleert de doelstellingen en 
ambities van de stadsregio voor de komende vier jaar. Per kalenderjaar wordt aan de RSA 
een werkplan gekoppeld, dat zal fungeren als een aan de begroting gerelateerd 
uitvoeringsprogramma. Beide documenten worden opgesteld in samenspraak met de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Het algemeen bestuur zal in de tweede helft van 2010 in samenspraak met de gemeenten 
de nieuwe Regionaal Strategische Agenda vaststellen, waarna eventuele wijzigingen zullen 
leiden tot een gewijzigde begroting 2011. Wij verwachten deze gewijzigde begroting in 
december 2010 aan het algemeen bestuur aan te kunnen bieden. 
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4 Programma's 
4.1 Vitaal bestuur: dynamiek en resultaat 
Programma: Vitaal bestuur: dynamiek en resultaat 
Portefeuillehouder: Bestuur: 

4 .1 .1 Ac t iv i te i t : Bestuur 

Inleiding 
Het bestuur van de stadsregio vertegenwoordigt de gemeenten die aan het 
samenwerkingsverband deelnemen. Een transparante besluitvorming en voldoende 
betrokkenheid van de gemeenten daarbij is cruciaal. Dit gebeurt enerzijds via formele, in 
de gemeenschappelijke regeling vastgelegde kanalen als vergaderingen van het dagelijks 
bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en het algemeen bestuur. Anderzijds via tal van 
bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld regioateliers voor raadsleden. Het 
dagelijks bestuur stuurt dit proces van consultatie en besluitvorming. Met de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling is de positie van de gemeenten bij regionale besluitvorming 
versterkt. Dat geldt voor kaderstelling via de Regionale Strategische Agenda, de 
jaarwerkplannen, de begroting en nieuwe beleidsprogramma's. Ook bij de uitvoering 
stuurt het dagelijks bestuur op maximale betrokkenheid van raden en colleges. 
De kansen en mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in de regio worden 
mede bepaald door besluitvormingsprocessen op bovenregionale schaalniveaus, 
bijvoorbeeld de Zuidvleugel of de Randstand. Het dagelijks bestuur behartigt hierbij de 
regionale belangen en lobbyt voor voldoende middelen voor stadsregionale projecten. 
Voorbeelden hiervan zijn de verstedelijkingsafspraken met het rijk, die via de Zuidvleugel 
worden gemaakt. Maar ook het programma Stedenbaan, dat zich voltrekt in de regio's 
Haaglanden, Rotterdam en Dordrecht. Met Haaglanden en de gemeente besturen van 
Rotterdam en Den Haag werkt de stadsregio aan een programma voor de metropoolregio 
Den Haag-Rotterdam. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. Colleges en raden hebben een actief aandeel in de uitvoering van de Regionaal 
Strategische Agenda. 

2. De samenwerking met Haaglanden, in het kader van de metropoolregio en de 
samenwerking met Drechtsteden is geïntensiveerd. 

3. De onderhandelingen met rijk en provincie over de inzet van budgetten resulteren 
in concrete investeringen in regionale projecten. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1. Gemeenteraadsleden worden uitgenodigd deel te nemen aan de opiniërende 
vergadering van het algemeen bestuur en aan thematische regioateliers. 

1.2. Colleges worden betrokken bij de uitwerking van regionaal beleid via 
portefeuillehouders overleggen en bestuursconferenties. 

1.3. De leden van het algemeen bestuur wordt bij de voorbereiding en terugkoppeling 
van de bestuursvergadering in de eigen gemeente ondersteund met 
geannoteerde agenda's en verslagen. 

1.4. Het dagelijks bestuur vergadert elke twee weken, het algemeen bestuur komt 
minimaal viermaal per jaar bijeen en de portefeuillehouders overleggen vinden 
ten minste vier maal per jaar plaats, voorafgaand aan de vergadering van het 
algemeen bestuur. 
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2.1 Samen met de stadsregio Haaglanden is een metropoolatelier ingericht waarin 
projecten met een gemeenschappelijk belang worden uitgewerkt. 

3.1 Het dagelijks bestuur behartigt de belangen van de regio in Zuidvleugel- en 
Randstadoverleggen en onderhandelt namens de regio met rijk en provincies. 

Wat kost "Bestuur"? 

Activiteit: Bestuur 
In euro's 

Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

tasten 
Directe lasten bestuur 266.988 268.990 167.484 167.484 167.484 
Totaal uitgaven 266.988 268.990 167.484 167.484 167.484 

Baten 
Bijdrage regiogemeenten 
Bijdrage t.l.v. diverse beleidsterreinen 

204.588 
62.400 

238.593 
30.397 

127.892 
39.592 

137.087 
30.397 

137.087 
30.397 

Totaal inkomsten 266.988 268.990 167.484 167.484 167.484 

Sa Wo 0 O 0 O O 

4.1.2 Ac t i v i te i t : Communicat ie 

Inleiding 
In 2010 wordt in het verlengde van de afspraken over de nieuwe inrichting van de 
regionale samenwerking en de Regionaal Strategische Agenda een nieuw 
communicatiebeleidsprogramma opgesteld voor de periode 2010-2011. In deze begroting 
wordt nog uitgegaan van bestaande hoofddoelstellingen voor communicatie. De 
communicatie-inspanningen van de stadsregio zijn erop gericht ruimhartig te voldoen aan 
de wettelijke informatieplicht van de stadsregio naar bevolking, gemeenten en andere 
belanghebbenden. Een tweede belangrijke communicatieopgave betreft het verwerven en 
behouden van draagvlak voor het beleid van de stadsregio. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. De communicatie-inspanningen van de stadsregio zijn erop gericht ruimhartig te 
voldoen aan de wettelijke informatieplicht van de stadsregio naar gemeenten en 
andere belanghebbenden. Dit is verder uitgewerkt in de volgende sub-doelstellingen: 

Tweederde van de bevolking (18 jaar en ouder) kent de stadsregio van naam, 
weet dat de eigen gemeente tot de stadsregio behoort en onderschrijft de 
noodzaak voor regionale samenwerking via de stadsregio. 
Gemeenten geven de stadsregio in de vierjaarlijkse beleidsevaluatie een ruime 
voldoende voor informatievoorziening, transparantie en samenwerking. 
Maatschappelijke organisaties geven de stadsregio een ruime voldoende voor 
informatievoorziening en inspraak. 

2. Verwerven en behouden van draagvlak voor het beleid van de stadsregio 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Doelgroepen actief informeren over besluiten van het regionaal bestuur en door de 
stadsregio behaalde resultaten: Informeren gemeenten, maatschappelijke en 
bestuurlijke relaties via een aantal eigen media: digitale nieuwsbrief, 
relatiemagazine, website, voorlichtingsmaterialen over specifieke diensten en 
producten en via publicaties in huis-aan-huis-bladen, informatieve spotjes op TV-
Rijnmond. 

1.2 Het bevorderen van publiciteit over het stadsregionale beleid, projecten en 
resultaten: Onderhouden van contacten met journalisten, uitgeven van 
persberichten, organiseren en begeleiden van interviews, organiseren van 
persconferenties bij complexe zaken met grote nieuwswaarde. 

2.1 Het adviseren van bestuur over communicatieactiviteiten rond beleidsprocessen: 
Het opstellen en bewaken van de communicatiestrategie van de stadsregio, 
opstellen van en uitvoeren van communicatieplannen bij beleidsprojecten, 
representatie van de stadsregio in communicatieoverleggen waar meerdere 
partijen bij zijn betrokken. 

2.2 Versterken van de relatie met gemeenten: Onderhouden van contacten met 
raadsgriffiers, adviseren van de stadsregionale organisatie t.a.v. participatie van 
gemeenten in regionale beleid, organisatie van regioateliers voor 
gemeenteraadsleden, gerichte informatievoorziening van Bestuursberichten en de 
website. 

Wat kost "Communicatie"? 

Activiteit: Communicatie Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Directe lasten 444.308 447.640 447.640 447.640 447.640 

Totaal uitgaven 444.308 447.640 447.640 447.640 447.640 

Bafen 
Doorberekend via kostenverdeelstaat 444.308 447.640 447.640 447.640 447.640 

Totaal inkomsten 444.308 447.640 447.640 447.640 447.640 

Saldo 0 0 0 0 0 

Toelichting 

Behoudens indexatie van 0,75% zijn er geen wijzigingen in het meerjarige budget. 

Wat kost "V i t aa l bes tuu r " in 2011? 

vitaal bestuur: dynamiek en resultaat 
in euro's 

begroting 
2010 

begroting 
2011 

begroting 
2012 

begroting 
2013 

begroting 
2014 

Bestuur 
Communicatie 
Onvoorzien 

266.988 
444.308 

36.000 

268.990 
447.640 

36.000 

167.484 
447.640 

36.000 

167.484 
447.640 

36.000 

167.484 
447.640 

36.000 

totaal uitgaven 747.295 752.630 651.125 651.125 651.125 

Bijdrage regiogemeenten 204.588 
506.708 

36.000 

238.593 
478.038 

36.000 

127.892 
487.233 

36.000 

137.087 
478.038 

36.000 

137.087 
478.038 

36.000 Bijdrage regtogemeenten aan onvoorzien 

204.588 
506.708 

36.000 

238.593 
478.038 

36.000 

127.892 
487.233 

36.000 

137.087 
478.038 

36.000 

137.087 
478.038 

36.000 

totaal Inkomsten 747.295 752.630 651.125 651.125 651.125 

Saldo 0 0 0 0 0 
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4.2 Vitale regio in een concurrerende randstad 
Programma: Vitale regio in een concurrerende randstad 
Portefeuillehouders: verkeer en vervoer: 

economie: 
ruimtelijk beleid: 

4 .2 .1 Ac t iv i te i t : U i tvoer ingspro jec ten Verkeer en Vervoer 

Inleiding 
In het RIVV wordt jaarlijks vastgesteld welke investeringen in de navolgende 5 jaar 
gepleegd worden, inclusief verwachte kasritmes. Het RIVV vormt de basis voor de 
begroting voor de activiteit uitvoeringsprojecten Verkeer en Vervoer van de stadsregio en 
is het kader voor het aangaan van financiële verplichtingen. 
Op basis van het uitvoeringsprogramma RVVP zijn bestuurlijke uitvoeringsovereenkomsten 
gesloten met de regiogemeenten, het waterschap en de provincie. Hierbij is sprake van 
wederzijdse inspanningsverplichtingen. De afspraken kunnen betrekking hebben op de 
uitvoering van kleine projecten en op de samenwerking bij grote projecten. Daarnaast 
worden afspraken gemaakt over niet-infrastructurele maatregelen in het kader van 
verkeersveiligheid. De afspraken worden elke twee jaar geactualiseerd. 
Onderstaande activiteiten zijn gericht op de coördinatie van de inspanningen van alle 
betrokkenen bij het realiseren van het beleid en het verstrekken van subsidies en 
opdrachten ten laste van de BDU. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

De realisatie van kleine en grote infrastructuurprojecten zoals opgenomen in de jaarschijf 
2011 in het vastgestelde RIVV 2010-2014, waarbij het uitvoeringstempo voor met name 
de Ridderkerklijn en de Hoekse lijn ten opzichte van het RIVV is bijgesteld naar aanleiding 
van de meest recente inzichten. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

• coördinatie van de inspanningen van alle betrokkenen bij de uitvoering van 
projecten; 

• het beoordelen van aanvragen, het voorbereiden van subsidiebeschikkingen en de 
financiële afhandeling daarvan; 

• het verstrekken van subsidies en opdrachten ten laste van de BDU voor kleine 
projecten ter hoogte van € 25 miljoen in de categorieën DVM, fiets, 
haltetoegankelijkheid, OV, P+R, verkeersveiligheid infrastructuur en educatie, 
weg, flankerende maatregelen en mobiliteitsmanagement; 

• het verstrekken van subsidies en opdrachten ten laste van de BDU voor de 
volgende projecten: 

o Tramplus Ridderkerklijn (e.e.a. afhankelijk van voortgang, besluitvorming 
en procedures) 

o Hoekse lijn (inclusief Strandspoorlijn) afhankelijk van beschikbaar komen 
rijksbijdrage 

o TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) 
o TramPlus Schiedam-Vlaardingenlijn - verlenging Schiedam 
o A4, tramkruising en bijdrage Rijksweg 
o Westland/Hoek van Holland fase 2 (Knooppunt Westerlee). 
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Grote investeringsprojecten t.l.v. BDU-Infra (in € min) 2011 2012 2013 2014 
Lopende verplichtingen 
OV- ra/7 en water 
TramPlus Camisselande keerlus Langenhorst 0,1 0,8 1,9 
Stadstram 6,0 6,0 6,0 2,0 
OV-netwerk over water 10,0 7,0 
Knooppuntontwikkeling P+R, stations e..d 
P+R Schieveste - fase 1 2,0 3,0 5,4 1,2 
P+R Kralingse Zoom fase 1 (inclusief doelgroepenstrook) 6,0 6,0 6,0 
P+R Lombardijen 2,2 
P+R Beverwaard 2,5 
Tramsporen remise Beverwaard 2,6 
Wegen 
N57 - Groene Kruisweg - ongelijkvloerse kruising 4,8 
A20 Schieplein - slopen pijler viaduct Hofpleinlijn 1,5 N 

Tweede ontsluiting weg Hoek van Holland - Pettendijk 3,0 3,2 
N209 - Verdubbeling Doenkade 5,0 1,5 
N209 Boterdorpseweg - Ankie Verbeek Ohrlaan (verdubbeling) 5,0 3,0 
Hartelcorridor 4,0 3,0 
N209 / Al 2 Bleiswijk-Zoetermeer Oosterheem 13,0 
N209 / A12 indexering naar pp 2006 0,4 
N209 / Al 2 indexering naar pp 2007 0,2 

Nieuwe verplichtingen 
OV-rail 
Tramplus Ridderkerklijn 6,2 10,4 47,7 46,3 
Hoekse lijn (inclusief Strandspoorlijn) 10,0 25,2 32,3 33,1 
\Knooppuntontwikkeling P+R, stations e..d 
TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) 1,1 3,9 0,7 5,6 
TramPlus Schiedam-Vlaardingenlijn - verlenging Schiedam 6,8 3,3 
pV-ra/7 
A4, tramkruising en bijdrage Rijksweg 0,0 0,0 2,0 9,0 
Wegen 
Westland/Hoek van Holland fase 2 (Knooppunt Westerlee) 3,0 3,0 3,3 

Totale programma grote projecten 95,4 79,3 105,3 97,2 

Programma kleine projecten 25,0 25,0 25,0 25,0 

Totaal begrote investeringsbijdrage via BDU-Infra 120,4 104,3 130,3 122,2 
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Wat kost "Uitvoeringsproiecten verkeer en vervoer"? 

Activiteit: Uitvoeringsprojecten Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
2010 2011 2012 2013 2014 

Hasten 
Directe lasten 170.750.420 120.471.303 104.340.991 130.302.077 122.216.699 
Decentraal budgetbeheer (dS+V) 436.248 436.000 436.000 436.000 436.000 
Apparaatslasten 693.065 901.165 901.165 901.165 901.165 

Totaal uitgaven 171.879.733 121.808.468 105.678.156 131.639.242 123.553.864 

Baten 
Rijksbijdragen 109.012.475 81.644.423 78.030.864 79.130.524 80.008.684 
Bijdrage BORfonds in BDU-projecten - -
Bijdrage vanuit Vinex Omslagfonds 6.650.800 -
Onttrekking aan voorziening BDU 53.316.458 38.171.320 26.216.440 51.627.950 43.266.526 
Onttrekking bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer - - - -
Rente 2.900.000 1.992.725 1.430.851 880.768 278.654 

Totaal inkomsten 171.879.733 121.808.468 105.678.156 131.639.242 123.553.865 

Saldo 0 O 0 0 0 

4.2.2 Ac t i v i te i t : Bere ikbaarheidsof fens ief regio Rot te rdam 

Inleiding 
De stadsregio stelt het met het fonds uit te voeren projectenprogramma op in overleg met 
de convenantpartners. Jaarlijks kan het programma van het BOR-fonds geactualiseerd 
worden als een van de convenantpartners dat noodzakelijk acht. Het projectenprogramma 
is opgenomen in het RIVV 2010 - 2014. 
De activiteiten zijn gericht op de coördinatie van de inspanningen van alle betrokken 
partijen bij het realiseren van het beleid en het verstrekken van subsidies. Volgens de nu 
geldende regels moeten alle projecten in 2011 worden opgeleverd en in 2012 worden 
afgerekend. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

Een volledig uitgevoerd en financieel afgewikkeld BOR-programma. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

• het beoordelen van aanvragen, het voorbereiden van subsidiebeschikkingen en de 
financiële afhandeling daarvan van de projecten in het BOR-fonds; 

• het verstrekken van subsidie voor het project Aansluiting A20 Moordrecht / 
verlegging N456; 

• coördinatie van de inspanningen van de partners gemeente Rotterdam en 
provincie Zuid-Holland om zoveel mogelijk projecten opgeleverd te krijgen voor 
het einde van het fonds eind 2011. 
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Investeringsprojecten t.l.v. het BOR-fonds (in € min) 2011 2012 2013 2014 
OV-rai l en water 
P+R Kralingse Zoom fase 1 8,0 
Wegen 
Tweede ontsluitingweg Hoek van Holland - Pettendijk 4,0 
Aansluiting A20 Moordrecht / verlegging N456 2,5 
N209 - Verdubbeling Doenkade 
Hartelcorridor 10,0 
Harmsenbrug (regionaal en provinciaal deel) 2,0 
Totale programma grote projecten 26,5 
Openbaar Vervoer 
HOV Rotterdam - Drechtsteden 4,5 
DRIS Zuidvleugel 6,7 
Totale programma kleine projecten 11,2 

Totaal begrote investeringsbijdrage via BOR-fonds 37,7 - - -

Wat kost "Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdam"? 

Activiteit: BOR Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Dotatie aan voor2tening 
Bijdrage aan derden 
Bijdrage aan BDU 
Uitvoeringskosten decentraal beheer 
Apparaatslasten 
Bijdrage diverse beleidsterreinen 

36.500.000 37.700.000 

55.413 30.000 
305.657 300.000 

12.469 

Totaal uitgaven 

Baten 
Bijdragen Rijk 
Onttrekking aan voorziening BOR 
Bijdrage convenantspartners 
Rente 

36.623.539 36.880.484 

250.000 1.149.516 

Totaal inkomsten 36.873.539 38.030.000 

Toelichting 

De rente-inkomsten zijn ingeschat op basis van de ontwikkeling van het BOR-fonds. Bij 
deze inschatting wordt rekening met een rentepercentage van 1,5% (zie paragraaf 
financiering). 

4.2.3 Act iv i te i t : Economie 

Inleiding 
In de Economische visie en in RR2020 is als doelstelling geformuleerd om de bestaande 
bedrijvigheid voor de regio te behouden en optimale randvoorwaarden te creëren om 
nieuwe bedrijven naar de Rotterdamse regio te trekken. Het uitvoeringsprogramma van 
RR2020 bevat een aantal belangrijke economische projecten zoals de realisatie van de 
bedrijvensterren. De werkzaamheden van economie zijn georganiseerd rond vier clusters: 
Algemeen, Bedrijventerreinen, Kantoren en Detailhandel. 
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Wat willen we bereiken in 2011? 

1 Zorg dragen voor een goede doorwerking van regionaal economisch belang in het 
gemeentelijk beleid, alsmede in provinciaal en rijksbeleid. 

2 Bijdragen aan de realisatie van het duurzaam herstructureren van 22 
bedrijventerreinen tot 2020 in de stadsregio conform de fasering in het meerjaren 
programma Regionaal Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau Rijnmond 
(RHOB). 

3 Bijdragen aan het op een duurzame manier realiseren van de geplande nieuwe 
bedrijventerreinen. 

4 Bijdragen aan een kwantitatieve en kwalitatieve balans tussen ruimtevraag en -
aanbod voor wat betreft kantoren. 

5 Bijdragen aan een evenwichtige regionale detailhandelsstructuur, door uitvoering 
van het provinciale detailhandelsbeleid, zoals vastgelegd in de provinciale 
structuurvisie en in overeenstemming met de koopstromen, zoals vastgelegd in 
het koopstromen onderzoek Zuid-Holland. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Opstellen Economische visie/uitvoeringsagenda en starten met de uitvoering 
hiervan. 

1.2 actief participeren in relevante netwerken in brede zin. 
1.3 Uitvoeren van gerichte activiteiten op specifeke doelgroepen om noodzaak 

Economie te ondersteunen, met als doel om de fysieke ruimteclaims beter te laten 
doorwerken in de (o.a.) gemeentelijke programmering. 

1.4 In nauwe samenwerking met gemeenten actief promoten van de regio op het 
gebied van bedrijventerreinen en 'quality of life'. 

2.1 Uitvoeren van het Regionaal Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau Rijnmond 
(RHOB) - meerjarenprogramma door advisering en ondersteuning inzake 
Programma, realisatie en financiering en het ontwikkelen en delen van kennis. 

3.1 Verstrekken van informatie (o.a. website) ter behoud van bedrijven en het 
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid voor de regio. 

3.2 Op uitvoering gerichte aanpak om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 
te stimuleren en aan te jagen. 

3.3. Monitoring bedrijfsterrein aanbod: creëren van overzicht, het maken van 
faserings- en uitvoeringsafspraken per locatie. 

4.1 Monitoren kantooraanbod. 
4.2 Monitoren implementatie kwalitatieve adviezen 'Kantorenstrategie 2008' 
4.3 Implementatie kwalitatieve adviezen kantorenmarkt 
5.1 Ontwikkelen Detailhandelsvisie 
5.2 Advisering provincie betreffende detailhandelsbeleid 
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Wat kost "Economie"? 

Activiteit: Economie Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Directe lasten economie 
Apparaatslasten 

292.869 
760.611 

295.065 
792.357 

295.065 
792.357 

295.065 
792.357 

295.065 
792.357 

Totaal uitgaven 1.053.480 1.087.422 1.087.422 1.087.422 1.087.422 

Saten 
Bijdrage provincie kosten REO 
Bijdrage regtogemeenten 1.053.480 

14.000 
1.073.422 

14.000 
1.073.422 

14.000 
1.073.422 

14.000 
1.073.422 

Totaal inkomsten 1.053.480 1.087.422 1.087.422 1.087.422 1.087.422 

Saldo 0 0 0 0 0 

Toelichting 

De directe lasten zijn geïndexeerd met 0,75%. Tevens is de bijdrage van de provincie 
Zuid-Holland voor de uitvoering van het secretariaat Regionaal Economisch Overleg 
Stadsregio Rotterdam opgenomen. 

4.2.4 Ac t i v i te i t : Ru imte l i j k beleid 

Inleiding 
Voor de verbetering van de ruimtelijke structuur en voor de kwaliteitsverbetering van de 
elementen die bijdragen aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsmilieu worden ruimtelijke 
plannen gemaakt en uitvoeringsprogramma's opgesteld. Basis voor het beleid is het 
Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam (RR2020) en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 
Jaarlijks is er een rapportage over de voortgang. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. realiseren van het RR2020 via het Uitvoeringsprogramma RR2020 - inclusief het 
(mede) ontwikkelen van instrumenten voor uitvoering - en onderhouden van een 
uitvoeringsorganisatie. Daarnaast het voortgaand operationaliseren van het RR2020 in 
strategische projecten en programma's en het uitvoeren hiervan, inclusief bijdragen 
aan projecten buiten de regio; 

2. goede afstemming tussen regionaal en lokaal beleid en doorwerking regionaal beleid in 
gemeentelijke plannen; 

3. zo goed mogelijke inpassing van de stadsregionale belangen in plannen op hogere 
schaalniveaus en voor (zover nodig) binnen plannen van aangrenzende regio's. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Uitvoering van strategische projecten en programma's; 
Bijzonder onderdeel van het uitvoeringsprogramma RR2020 zijn de ruimtelijke 
projecten en programma's. Per opgave functioneert een uitvoeringsorganisatie, die 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering. Het gaat om de volgende 
programma's en projecten: 

o Noordas 
o Westflank 
o Oostflank 
o Bedrijventerrein Zuidflank 
o Landelijk wonen 
o Knooppunten 
o Rivierzoneprojecten 
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o Stedenbaan 
2.1 Advisering en beoordeling gemeentelijke ruimtelijke plannen; 

De stadsregio adviseert de provincie over gemeentelijke ruimtelijke plannen en over 
het al dan niet toepassen van provinciaal instrumentarium op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening. Ook overlegt de stadsregio hierover met gemeenten. 

3.1 Bovenregionaal beleid en bovenregionale projecten; 
beïnvloeden en mede-ontwikkelen van bovenregionaal beleid; bijdragen aan 
studies, nota's, beleidsactiviteiten van Rijk (Randstad Urgent, uitvoering R2040, 
MIRT) en Provincie (PSV), Bestuurlijk Platform Zuidvleugel en de Rijn-Schelde 
Delta; 
participeren in thematische of gebiedsgerichte ruimtelijke opgaven die (deels) 
buiten de regio liggen (onder andere het project Deltapoort en de integrale 
ontwikkeling Midden-Delfland/A4). 

Wat kost "Ruimtelijk beleid"? 

Activiteit: Ruimtelijk Beleid Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Uitbestedingen 
Apparaatslasten 

1.703.283 1.616.057 
821.991 1 .062.671 

1.616.057 
1.062.671 

1.616.057 
1.062.671 

1.616.057 
1.062.671 

Totaal uitgaven 2.525.274 2.678.728 2.678.728 2.678.728 2.678.728 

Saten 
Bijdrage regiogemeenten 2.525.274 2.678.728 2.678.728 2.678.728 2.678.728 

Totaal inkomsten 2.525.274 2.678.728 2.678.728 2.678.728 2.678.728 

Saldo 0 0 0 0 0 

Toelichting 

Vanaf 2011 loopt de monitoring van de verstedelijkingsafspraken inclusief bijbehorend 
budget via de activiteit Wonen. Daardoor daalt het budget voor uitbestedingen binnen de 
activiteit Ruimtelijk beleid met € 0,1 miljoen vanaf 2011. 

vitale regio: in een concurrerende randstad begroting begroting begroting begroting begroting 
in euro's 2010 2011 2012 2013 2014 

Verkeer en Vervoer Uitvoeringsprojecten 171.879.733 121.808.468 105.678.156 131.639.242 123.553.864 
Bereikbaarheids Offensief Rotterdam (BOR fonds) 36.873.539 38.030.000 
Ruimtelijk beleid: RR2a20 2.525.274 2.678.728 2.678.728 2.678.728 2.678.728 
Economie 1.053.480 1.087.422 1.087.422 1.087.422 1.087.422 

totaal uitgaven 212.332.025 163.604.618 109.444.306 135.405.393 127.320.015 

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (min VenV 109.012.475 81.644.423 78.030.864 79.130.524 80.008.684 
BOR middelen aan BDU infra projecten 

6.650.800 
36.623.539 

- - -
Onttrekking aan voorziening BOR 

6.650.800 
36.623.539 36.880.484 

Onttrekking aan voorziening BDU 53.316.458 38.171.320 26.216.440 51.627.950 43.266.526 
Onttrekking aan reserve verkeer en vervoer - - - -Rente op BDU infra 2.900.000 1.992.725 1.430.851 880.768 278.654 
Rente op BOR gelden 250.000 1.149.516 - -
Bijdrage provincie kosten REO - 14.000 14.000 14.000 14.000 
Bijdrage regiogemeenten 3.578.753 3.752.151 3.752.151 3.752.151 3.752.151 

totaal inkomsten 212.332.025 163.604.618 109.444.306 135.405.393 127.320.015 

Saldo 0 0 0 0 0 

Begroting 2011 stadsregio Rotterdam 20 



4.3 Vitale gemeenten in een leefbare regio 
Programma: Vitale gemeenten in een leefbare regio 
Portefeuillehouders: Verkeer en vervoer: 

Milieu: 
Regionaal groen: 

4 .3 .1 Ac t i v i t e i t : Openbaar Vervoer 

Inleiding 
De stadsregio Rotterdam werkt aan een openbaar vervoersysteem dat voldoet aan de 
kwaliteitseisen van de reiziger op het gebied van beschikbaarheid, sociale veiligheid, 
betrouwbaarheid, snelheid, tariefniveau, verkeersveiligheid, comfort, milieuvriendelijkheid 
en toegankelijkheid. 
Op het gebied van snelheid en betrouwbaarheid wordt op strategisch niveau gewerkt 
samen met de provincie Zuid-Holland en stadsgewest Haaglanden aan de ontwikkeling van 
het Zuidvleugelnet, zodat de inspanningen van de stadsregio niet ophouden bij de 
concessiegrenzen. De ambitie is om het Zuidvleugelnet te laten aansluiten bij het MRA-net 
van de Noordvleugelpartners, zodat er een Randstadnet ontstaat. De coördinatie hiervan 
is in handen van het OV-Bureau Randstad waar de stadsregio indirect bij betrokken is. 

De stadsregio Rotterdam is al jaren intensief betrokken bij de implementatie van nieuwe 
OV-systemen. Vervoerders en andere relevante partijen worden door de stadsregio 
uitgedaagd en gefaciliteerd om het openbaar vervoer in de Rotterdamse regio stelselmatig 
te verbeteren en daarbij ook innovatieve middelen in te zetten. De OV-chipkaart, de 
parkshuttle, de milieuvriendelijke bussen, Randstadrail zijn voorbeelden van innovaties die 
toegepast zijn in de stadsregio Rotterdam. In 2011 wordt gestart met het OV-systeem 
over water tussen Vlaardingen en Krimpen: de StadsFerry- Tevens zal er gestart worden 
met de exploitatie van de ZoRo-buslijn en de Airportshuttle vanaf Randstadrailhalte 
Meijersplein/Airport. 

Vanaf 2010 zijn de strategische taken overgedragen aan de OV-regisseur; in 2011 zal de 
OV-regisseur de concessieverlening begeleiden. 
Naast de hieronder benoemde concrete acties wordt er ook beleid opgesteld in diverse 
beleidslijnen. Ter uitvoering van dit beleid dienen de concessiehouders per concessie 
jaarlijks uitvoeringsplannen in. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. OV chipkaart/tariefbeleid: Een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de 
OV-chipkaart naar OV-gerelateerde diensten zoals het afrekenen van P&R, 
OV+fiets en fietsenstallingen. 
Nieuwe regionale abonnementen voor de periode nadat het landelijk tariefsysteem 
volledig is afgeschaft. 

2. Concessieverlening: Het minimaal handhaven van het kwaliteits- en de 
beschikbaarheidniveau van het OV op het niveau, dat in de Kadernota-OV is 
omschreven tegen marktconforme prijzen. 

3. Sociale Veiligheid: Een veiligheidsniveau in het OV, dat minimaal gelijk is aan het 
niveau in de openbare ruimte in de directe omgeving van het OV. In de contracten 
met de concessiehouders worden voor 2011 de volgende doelen vastgelegd: 
• waardering veiligheidsgevoel reiziger in het voertuig: op stadsregionaal 

niveau wordt gestreefd naar een waarderingscijfer van 7,5 voor alle 
concessies; 
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• waardering veiligheidsgevoel reiziger op halte/station: op stadsregionaal 
niveau wordt gestreefd naar een waarderingscijfer van 7,5 voor alle 
concessies; 

• de stadsregio zet in op een jaarlijkse daling van 1 % van het aantal 
geregistreerde incidenten. Het aantal A- en B- incidenten per DRU 
(dienstregelingsuur) bedroeg in 2008 voor de bus 1,02, voor de tram 4,08 
en oor de metro 14,46; 

• het zwartrijden is in 2011 gereduceerd naar maximaal 4% voor tram en 
metro en 2% voor de bus; 

• graffiti in voertuigen en stations wordt binnen 24 uur verwijderd; 
• het aantal geregistreerde incidenten inzake vernielingen, vandalisme en 

graffiti is in 2011 voor bus en tram 6 % en voor de metro 10 % lager dan 
in 2008. Het aantal incidenten bedroeg in 2008 in de bus 131, tram 133 
en metro 312. 

4. Marketing: Een bijdrage leveren aan een goed bereikbare regio waarbij het 
openbaar vervoer functioneert als één samenhangend netwerk. Het hiervoor 
opgerichte OV-marketingplatform realiseert kwaliteitsverbeteringen in het 
openbaar vervoer. Per actie van het platform in 2011 worden eind 2010 
doelstellingen vastgelegd in het jaarplan marketing dat onder leiding van de OV-
regisseur wordt opgesteld. 

5. Toegankelijkheid: De verbeteringen in de bushaltetoegankelijkheid van het 
openbaar vervoer liggen goed op stoom op basis van de afspraken die stadsregio 
en wegbeheerders hebben gemaakt en nog zullen maken. Het einddoel in 2015 is 
1.106 toegankelijke bushaltes. Voor 2011 betekent dit, dat circa 541 haltes 
aangepast moeten zijn. 

6. OV-reisinformatie: Conform de in 2006 met de minister van Verkeer en Waterstaat 
gemaakte afspraken over de uitbreiding van dynamische reisinformatie wordt 
binnen de stadsregio de dynamische reisinformatie bij circa 800 tram- en 
bushaltes operationeel. Er worden verzamelpanelen bij een aantal knooppunten 
geplaatst en de overdracht van het beheer en onderhoud van nieuwe en 
bestaande dynamische reisinformatiesystemen aan RET N.V. wordt afgerond. 

7. OV over water: In 2011 wordt de vierde openbaar vervoermodaliteit "OV over 
water" gerealiseerd. De verbinding Heiplaat-Leuvehaven wordt in gebruik 
genomen, waarmee de door Aqualiner verzorgde verbinding wordt geïntegreerd in 
het vervoersconcept Stadsferry's. De infrastructurele voorzieningen voor 
aanlanding van OV over water worden gerealiseerd, zodat in 2012 de nieuwe 
vervoersmodaliteit in de geplande omvang, m.n. de verbinding Europoort-
Maasvlakte, van start kan gaan. 

8. Safety Randstadrail: Het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam 
zullen samen voorstellen t.a.v. het beheer van de integrale safety case opnieuw 
aan de marktpartijen voorleggen en aanbesteden. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Het ontwikkelen van tariefbeleid in samenwerking met de Zuidvleugelpartners 
stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland vanwege de vervlechting 
van de vervoerssystemen in de Zuidvleugel. De concessiehouders zullen 
gestimuleerd worden in het ontwikkelen van tariefformules, die reizigers 
stimuleren om van de dalperioden gebruik te maken en/of een bijdrage leveren 
aan de bereikbaarheid van de stadsregio. 

2.1 De concessies worden met een actueel monitoringsysteem gebaseerd op de 
informatie uit de OV-chipkaart en het Exploitatie Beheerssysteem (EBS) 
gemonitord en bijgestuurd. 

2.2 Het opstellen van nieuwe Programma's van Eisen (PvE) voor de concessies "Bus 
Streek Overig" (inclusief ZoRo), "Bus Rotterdam ca" en de "Parkshuttle". Deze 
concessies expireren eind 2011 en zullen op basis van de nieuwe PvE's gegund 
worden. De busconcessies worden opnieuw ingedeeld op grond van 
vervoerkundige argumenten en worden deels onderhands aan de RET NV en deels 
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via een aanbestedingsprocedure aan andere vervoerders gegund. Voor alle 
concessie geldt dat milieueisen zullen worden opgenomen. 

3.1 Monitoren van de resultaten van de uitvoeringsplannen en eventueel laten 
bijsturen van de inzet van de concessiehouders bij het niet bereiken van de 
doelen. 

4.1 Uitvoering geven aan de stadsregionale marketingvisie, de zuidvleugel-
marketingvisie en het jaarplan van het OV-marketingplatform. Het 
marketingplatform stelt jaarlijks een uitvoeringsplan op waarin acties worden 
opgenomen ter verbetering en promotie van het openbaar vervoer en zorgt voor 
uitvoering en evaluatie van de acties. Eind 2010 is het jaarplan voor 2011 gereed. 

5.1 Voor wat betreft de bushaltetoegankelijkheid worden bestaande afspraken met 
wegbeheerders gemonitord en aangevuld en nieuwe afspraken gemaakt. 
Wegbeheerders worden gestimuleerd haltes toegankelijk te maken. Er wordt 
gemonitord en bijgestuurd waar dat noodzakelijk is. 

6.1 De uitrol van dynamische reisinformatie bij circa 800 tram- en bushaltes wordt 
onder regie van de RET afgerond eind 2010/begin 2011. Daarnaast is de 
overdracht van de beheerstaken aan de RET voltooid door het vastleggen van 
afspraken over uitvoering en eigendomsverhoudingen tussen wegbeheerders, 
stadsregio, RET N.V. en de overige vervoerders. RET N.V. voert het beheer en 
onderhoud aan het regionale reisinformatiesysteem uit. De stadsregio coördineert 
en stuurt bi j . 

7.1 De verdere ontwikkeling, en voorlopige afronding, van alle voorzieningen om "OV 
over water" in de geplande omvang te realiseren. Een en ander in goed overleg 
met alle betrokkenen. 

8.1 Samenwerking met het stadsgewest Haaglanden om het beheer van de integrale 
safety case Randstadrail vorm en inhoud te geven. 

Wat kost "Openbaar vervoer"? 

Activiteit: Openbaar Vervoer Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

tasten 
Vervoerdiensten 
Beheer en onderhoud 
Beleidsontwikkeling en concessiebeheer 
Directe lasten OV 
Apparaatslasten 

148.700.000 183 .721 .338 182.561.338 
87.900.000 8 8 . 7 9 0 . 0 0 0 78.610.000 
1.200.000 1.200.000 1.200.000 

1.188.617 1.370.662 1.370.662 

182.014.338 182.762.338 
81.620.000 84.880.000 
1.200.000 1.200.000 

1.370.662 1.370.662 

Totaal uitgaven 238.988.617 275 .082 .000 263.742.000 266.205.000 270.213.000 

Baten 
Rijksbijdragen 
Onttrekking voorziening OV 
Bijdrage Stadsregio/ taakstelling 
Rente 

234.988.617 239 .843 .537 229.231.441 
3.300.000 10 .100 .000 9.600.000 

23 .690 .680 23.531.560 
700.000 1.447.783 1.378.999 

230.438.951 233.266.009 
11.100.000 12.502.818 
23.476.050 23.540.790 

1.189.999 903.383 

Totaal inkomsten 238.988.617 275 .082 .000 263.742.000 266.205.000 270.213.000 

Sa ldo 0 0 0 0 0 

Toelichting 
De uitgaven aan openbaar vervoer laten in 2011 een stijging zien van 35 miljoen euro ten 
opzichte van 2010. Deze stijging wordt veroorzaakt door het eerder genomen besluit over 
OV over water (€ 6 miljoen), uitgaven voor selectieve frequentieverhogingen openbaar 
vervoer in het kader van het Actieprogramma regionaal OV en vervangingsonderhoud 
(samen € 7 miljoen). De mate waarin en de snelheid waarmee de doelen van het 
actieprogramma (extra uitgaven van ongeveer € 22 miljoen) worden gehaald is mede 
afhankelijk van de beschikbare middelen voor openbaar vervoer op lange termijn. De 
structurele onttrekking uit de voorziening OV is om naast de kosten van OV over water 
ook de uitgaven van vervangingsonderhoud te dekken (de kosten voor OV over water zijn 
na 2011 ongeveer € 9 miljoen per jaar). De invulling van de taakstelling van € 23.690.680 
zal uiterlijk in december ter besluitvorming aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. 
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4.3.2 Ac t i v i t e i t : P lanontwikke l ing Verkeer en Vervoer 

Inleiding 
De doelstellingen van het verkeer- en vervoersbeleid zijn opgenomen in het Regionaal 
Verkeer- en Vervoersplan (RVVP), dat Het algemeen bestuur in 2003 vaststelde en in 
2007 is geactualiseerd via de Uitvoeringsagenda V&V. In het RVVP staat de bereikbaarheid 
van de stadsregio centraal. Het RVVP heeft een planhorizon tot 2020. Er zijn geen 
tussendoelen geformuleerd. In het RVVP is het gewenste kwaliteitsniveau van de 
infrastructuurnetwerken voor de weg, openbaar vervoer en fiets gedefinieerd. Ook zijn de 
knooppunten benoemd die voor het totale netwerk essentieel zijn. Op de knooppunten en 
bij belangrijke haltes van het openbaar vervoer moeten voldoende P&R-plaatsen worden 
gerealiseerd. In het geldende RVVP is de verbetering van de verkeersveiligheid als 
algemene doelstelling opgenomen. In het Nationaal Mobiliteitsberaad is afgesproken dat 
elke regio zich inspant om te zorgen dat er in 2010 15% minder doden en 7,5% minder 
ziekenhuisgewonden zullen zijn dan in 2002. 

De bereikbaarheidsdoelen worden gehaald door infrastructuurnetwerken aan te (laten) 
bieden voor het autoverkeer, het openbaar vervoer, de fiets en de knooppunten daar 
tussen. Daarbij gaat het niet alleen om aanleg of aanpassing van infrastructuur, maar ook 
om verbetering van het gebruik daarvan (benutting, onder andere via 
verkeersmanagement). Daarnaast is het van belang de vraag te beïnvloeden via 
reizigersinformatie, vervoersmanagement, parkeerbeleid en dergelijke. Daarbij is ook de 
kwaliteit van het openbaar vervoersaanbod van belang (zie activiteit Exploitatie openbaar 
vervoer). 

De eerste verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelen ligt meestal bij andere 
partijen dan de stadsregio. Bij infrastructuurprojecten zijn dat de wegbeheerders 
(gemeenten, waterschappen, provincie, rijkswaterstaat, V&W/ProRail), bij 
vervoersmanagement zijn dat de bedrijven in de regio. De stadsregio zelf is 
verantwoordelijk voor de exploitatie van het openbaar vervoer en voor de aanleg en het 
beheer van metro- en traminfrastructuur. Uitvoeringsprojecten komen meestal door 
inspanningen van andere partijen daadwerkelijk tot stand, waarbij de stadsregio een 
aanjagende of coördinerende rol vervult. 

In de Uitvoeringsagenda van het RVVP en in het jaarlijkse Regionaal 
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) zijn de projecten en maatregelen 
opgenomen die noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken en de geconstateerde 
knelpunten op te lossen. 

Jaarlijks wordt een monitoringsrapport gepubliceerd. Aan de hand hiervan wordt gekeken 
of de doelstellingen worden gehaald en kan zonodig worden bijgestuurd. Ook de 
monitoring van het RIVV is een instrument om de voortgang van de uitvoering in de gaten 
te houden. 

Zoals boven aangegeven is realisatie van doelen alleen mogelijk in samenwerking met 
anderen: ri jk, gemeenten, waterschappen, provincie en de buren. Een groot deel van de 
activiteiten is dan ook gericht op het organiseren van deze samenwerking en het dusdanig 
beïnvloeden van beleidsprocessen dat die samenwerking tot stand komt. Het 
samenwerkingsverband van Bereik! daarbij binnen de Zuidvleugel een krachtig 
instrument, in het bijzonder vanwege de directe betrokkenheid van consumenten en 
bedrijfsleven. 
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Wat willen we bereiken in 2011? 

1. Algemeen beleid en financiering 
• Vervolgresultaten Rotterdam Vooruit: 

De voorkeursmodaliteit OV op Zuid 
De oplossing voor Brienenoordcorridor 
Formeel voorkeursbesluit door Minister op basis van nieuwe tracéwet 
Nieuwe Westelijke Oeververbinding 
Start netwerkstudie stedelijk/regionaal wegennet 
Vaststelling projecten Tussengebied Haaglanden-Rotterdam 

• Actueel vastgesteld financieel meerjarenbeeld. 
• Goed werkende, actuele Regionale Verkeers- en Milieukaart. 

2. openbaar vervoerinfrastructuur 
2 .1 . een besluit over het uitwerken van een TramPlusverbinding tussen Schiebroek en 

Hillegersberg; 
2.2. een besluit over het verbeteren van de overstapkwaliteit van bestaande 

knooppunten. Uitgangspunt voor 2011 is het aanpakken van 2 Randstedelijke 
locaties in de stadsregio en 3 regionale locaties; 

2.3. besluiten over de realisatie van de Centrumlus Keizerswaard, Keerlus 
Langenhorst, Keerlus Wilhelminaplein en Spalandtak; 

2.4. een besluit van V&W over realisatie van het NS-station Schiedam Kethel inclusief 
een bedieningsgarantie van het station door de NS. 

2.5.Tramplus Ridderkerk: er moet duidelijkheid komen over de legitimatie van de 
tramplus verbinding naar Ridderkerk. Dis is inzet geweest van de verkiezingen 
voor de gemeenteraad, waarbij de "tegenstanders" van de tramverbinding 
hebben gewonnen. Welke die duidelijkheid ook zal zi jn, het programma voor 
2011 zal naar verwachting of kleiner zijn dan begroot, of in het geheel niet in 
gang worden gezet. 

2.6. Hoekse Lijn: de uitgangspunten van het ontwerp van de Hoekse Lijn met 
koppeling aan de metro moeten worden omgezet in bouwactiviteiten, waarbij 
naast de realisatie ook het toekomstige beheer en onderhoud verder moet 
worden uitgewerkt en organisatorisch moet worden ondergebracht. 

3. Weginfrastructuur 
3 .1 . Begeleiding wegprojecten 

• Uitvoering A15 MaVa, A4 Delft-Schiedam, N57/Groene Kruisweg, N209, 
Hartelfietsbrug 

• Oplevering Harmsenfietsbrug 
• Ontwerp-tracébesluit A13/A16 
• Start planuitwerking Nieuwe Westelijke Oeververbinding 

3.2. Studies en verkenningen 
• Start en oplevering van studies en verkenningen op (onderdelen van) het 

netwerk, gericht op het zoeken naar oplossingen van capaciteitsproblemen 
op het onderliggend wegennet, voor zover deze geen deel uitmaken van 
lopende onderzoeken in het kader van Rotterdam Vooruit. 

4. Flankerend beleid 
4 . 1 . Parkeer en Reis 

• Uitvoering P+R-programma: 
Ingebruikname P+R Beverwaard met 500 plaatsen. 
Oplevering eerste fase van de P+R-garage Kralingse Zoom met 860 
plaatsen. 
Start bouw P+R garage Lombardijen. 

• Bezetting P+R-locaties naar 80%??? 
• Evaluatie van de proeven met de koppeling van het P+R-

doelgroepensysteem met de OV-chipkaart op de P+R-locaties Alexander en 
Slinge en start uitbreiding naar andere regionale locaties. 

• Afronding van de uitvoering van het P+R verwijzingssysteem. 
4.2. Fietsbeleid 
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Bij alle knooppunten van bus, tram, metro en trein voldoende 
stallingsplaatsen beschikbaar. Conform inventarisatie uit 2009 moeten 
hiervoor in 2010/2011 circa 2500 stallingsplaatsen gerealiseerd worden. 
Naar verwachting hebben tot en met 2010 circa 20 OV-knooppunten een 
vestiging van OV-fiets gekregen. In 2011 zal waar nodig verdere uitbreiding 
worden ondersteund. 
De kwaliteit van het regionale fietspadennetwerk zal verder worden 
verbeterd door de aanleg/aanpassing van delen daarvan, alsmede door het 
aanbrengen van (rood) asfalt. 
In het kader van het project Fiets in de Keten zullen 
fietsparkeervoorzieningen bij openbaar vervoer haltes/stations worden 
gerealiseerd. Doel hiervan is het voorkomen dat hier tekorten ontstaan. 
Er zal een inventarisatie plaatsvinden van de bezetting van de 
fietsparkeervoorzieningen bij openbaar vervoer haltes/stations, uitmondend 
in een lijst met uit te breiden locaties. 
Er zullen middelen worden vastgesteld die worden aangewend voor het 
stimuleren van het fietsgebruik, anders dan door middel van het aanbieden 
van goede fietsinfrastructuur en -parkeervoorzieningen. 
In enkele oude wijken zullen buurtstallingen worden gerealiseerd. 
Minstens één deel van de ontbrekende schakels in de woon-werk fietsroute 
Hofplein - Hofvijver is in uitvoering genomen 

4.3. Verkeersveiligheid 
• In 2020 landelijk 580 verkeersdoden (is ook al aangescherpt naar 500 

doden) en 12.250 gewonden. Naar stadsregionaal schaalniveau betekent dit 
in 2010 maximaal 47 verkeersdoden en ziekenhuisgewonden 396. Voor 2011 
niet bekend, maar dalende trend moet voortgezet blijven. De cijfers over 
2009 worden in april bekend, voor 2008 is de stand van zaken: 27 
verkeersdoden, 406 ziekenhuisgewonden. 

4.4. Mobiliteitsmanagement 
• Met werkgevers een structurele reductie bewerkstellingen van het aantal 

auto's in het woon-werk en zakelijk verkeer tijdens de ochtend- en 
avondspits door het invoeren van mobiliteitsmanagement alternatieven. Voor 
de knopenaanpak in stedelijk gebied is het doel een reductie van 5% en voor 
het havengebied een reductie van 20% in 2012. 

4.5. DVM/Reisinformatie 
• In 2011 zal de benodigde informatie over verkeer, openbaar vervoer en P+R 

op orde zijn, zodat martkpartijen op basis daarvan multimodale 
reisinformatieproducten kunnen leveren. 

• Reizigers zijn op de hoogte van de bereikbaarheid van de regio en van 
relevante wegwerkzaamheden. 

• Uitvoering van bestuurlijk vastgestelde regelscenario's A15 en Ruit is in 2011 
volledig operationeel. 

• Besluitvorming over vormgeving verkeersmanagementorganisatie 
Zuidvleugel is afgerond, inclusief opzet virtuele verkeerscentrale. 

4.6. Goederenvervoer 
• Het optimaal benutten van kansen op het gebied van stedelijke distributie 

voor de stadsregio Rotterdam en haar gemeenten door het voeren van een 
actief goederenvervoerbeleid. Het regionaal Platform Goederenvervoer is 
hiertoe een middel. 

• Het verbeteren van de doorstroming van het vrachtverkeer op 
Zuidvleugelniveau. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1. Algemeen beleid en financiering 
1.1. Algemeen beleid 

• Dit betreft de advisering aan het dagelijks bestuur over het verkeers- en 
vervoersbeleid in de breedte, waaronder bijvoorbeeld Anders Betalen voor 

Begroting 2011 stadsregio Rotterdam 26 



Mobiliteit, de voorbereiding van het bestuurlijk overleg MIRT en de doorloop 
van de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit. Voor zover nodig zal worden 
geparticipeerd in landelijke bijeenkomsten, waarin beïnvloeding van 
rijksbeleid op relevante dossiers aan de orde is. 

• Participatie in vervolg van Rotterdam Vooruit. 
1.2. Samenwerkingsverbanden 

• Dit betreft de deelname aan de samenwerkende stadsregio's (SkVV), De 
Verkeersonderneming en Bereik! 

1.3. Planning en programmering 
• In 2011 zal de Uitvoeringsagenda Verkeer en Vervoer worden geactualiseerd 

en wordt een Regionaal Investeringsprogramma 2012-2016 opgesteld. 
1.4. Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) 

• De in 2010 gestarte actualisatie van de RVMK zal in 2011 worden afgerond 
en bestuurlijk vastgesteld. Over het beheer en gebruik van de RVMK in 2010 
zal een jaarverslag worden uitgebracht.RVMK 

I.S.Monitoring 
• Ten behoeve van de Nota Mobiliteit monitoring zullen vier rijti jd metingen 

worden uitgevoerd om de reistijden op de regionale trajecten te bepalen. 
• De uitvoering van het RVVP-beleid en de doelbereiking daarvan zullen 

worden gemonitord (onder voorbehoud, discussie 18 maart). De 
belangrijkste ontwikkelingen zullen in een brochure worden opgenomen. 

2. Openbaar vervoerinfrastructuur 
• MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit; het gaat dan met name om een 

tangentiale verbinding tussen Kralingse Zoom en Rotterdam Zuid; 
• Afronden verkenning naar een TramPlusverbinding tussen Schiebroek en 

Hillegersberg; 
• Verkennen van de verbeteringen van de overstapkwaliteit van bestaande 

knooppunten; 
• Afronden uitwerkingsfase van de projecten Centrumlus Keizerswaard, Keerlus 

Langenhorst, Keerlus Wilhelminaplein en Spalandtak; 
• Stimuleren van de gemeente Schiedam tot stedenbouwkundige 

ontwikkelingen in de directe stationsomgeving van station Kethel en inzetten 
op voldoende spoorcapaciteit tussen Schiedam en Delft om het halteren bij 
Kethel mogelijk te maken. Bestuurlijk zullen ter voorbereiding hiervan in 
2010 de nodige stappen met Verkeer en Waterstaat moeten worden gezet, 
zodat de benodigde spoorverdubbeling tussen Delft Zuid en Schiedam 
onderdeel blijft van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). 

• Tramplus Ridderkerk: om duidelijkheid te krijgen over (het ontbreken) van 
draagvlak voor de tramli jn naar Ridderkerk moet een standpuntbepaling van 
heet nieuwe gemeentebestuur van Ridderkerk worden gevraagd. 

• Hoekse Lijn: met Verkeer en Waterstaat moet afstemming plaats vinden over 
de cofinanciering van het project op basis van de overweging, dat door 
afkoppelen van het Hoekse Lijn in het PHS-programma minder financiële 
middelen nodig zijn. Daarnaast moet ProRail de overeenstemming over het 
concept voor beheer en onderhoud in organisatorische afspraken worden 
vastgelegd. 

3. Weginfrastructuur 
3 .1 . Begeleiding wegprojecten 

• Wat betreft de rijkswegprojecten betreft het hoofdzakelijk de begeleiding van 
de projecten A13/16 en Nieuwe westelijke Oeververbinding, omdat naar 
verwachting de A15 MaVa en de A4 Delft-Schiedam in uitvoering komen. 
Daarnaast zal inzet geleverd moeten worden in het uitwerken van 
oplossingsrichtingen voor de Oostflank (Brienenoordcorridor). De begeleiding 
van de stadsregio richt zich met name op het organiseren van het bestuurlijk 
draagvlak in de regio, conform afspraken in Randstad Urgentverband én op 
het in beleidsmatig gewenste richting laten ontwikkelen van de genoemde 
projecten. De begeleiding van de lopende provinciale projecten (N209, N57-
Groene Kruisweg, Hartelbrug, 3-in- l) zal nog slechts beperkte inzet vragen. 
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Er zal wel aandacht nodig zijn voor de planvorming voor weginfrastructuur in 
het tussengebied, met name de verbreding van de N471. 

3.2. Verkenningen 
• Het is nog niet zeker welke eigen verkenningen door de stadsregio in 2011 

gedaan moeten worden, omdat dit afhankelijk is van de uitkomsten van 
Rotterdam Vooruit, in het bijzonder aan de Oostflank en het tussengebied. 

4. Flankerend beleid 
4.1.P+R 

• Voortgangsbewaking van P+R-programma en stimulering voortgang van 
planvorming door wegbeheerders. 

• Uitvoering P+R promotiecampagne, met name gericht op de nieuwe locaties 
Beverwaard en Meijersplein. 

4.2. Fiets 
• Voortgangsbewaking van uitvoering van fietsprogramma op het regionaal 

fietsnetwerk en stimulering voortgang van planvorming door wegbeheerders. 
4.3. Verkeersveiligheid 

• uitvoeren gebiedsgerichte afspraken wegbeheerders op gebied van 
verkeersveiligheid (gedrag/educatie/infrastructuur) - SR voert niet uit, maar 
moet dit wel kritisch blijven volgen. Met nagenoeg alle wegbeheerders in de 
regio zijn voor de periode 2010-2012 afspraken gemaakt over uitvoeren van 
verkeersveiligheidprojecten op het gebied van infrastructuur en educatie/ 
gedragsbeïnvloeding / voorlichting. Enkele speerpunten: 

inzet van verkeersleerkrachten op basisscholen 
aanpak blackspots Rotterdam 
duurzaam Veilig fase I I 
aanpak veilige schoolzones 
uitvoeren van educatieprojecten volgens de brochure 'permanente 
verkeerseducatie 

• voor verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs is het educatieprogramma 
Totally Traffic als pilot opgezet. Doelstelling in 2011 is 15 scholen in het 
voortgezet onderwijs onderdelen van het educatieprogramma te laten 
uitvoeren. 

• samenwerkingsverbanden: Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, 
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid, monitoring Viastat 
voortzetten. Voor deze samenwerkingsverbanden wordt per jaar een 
werkplan met speerpunten opgesteld. Doelstellingen voor 2011 zijn nog niet 
bekend. 

4.4. Mobiliteitsmanagement 
• De stadsregio is als opdrachtgever betrokken bij het programma 

Mobiliteitsmanagement in de regio Rotterdam en heeft één strategie en 
aanpak in de benadering voor mobiliteitsmanagement verdeeld over 2 grote 
locaties. De Verkeersonderneming (knoop Haven/ A15) en de het 
uitvoeringsteam Slim Bereikbaar (4 knopen in stadsregio Rotterdam). Het 
uitvoeringsteam Slim Bereikbaar is een samenwerkingsverband met de 
gemeente Rotterdam, VNO/NCW en Kamer van Koophandel. 
Het programma bestaat uit: 

Gebiedsbenadering knopen; 
Generieke alternatieven; 
Communicatie werkgevers en alternatieven in de knopen; 
Individuele benadering werkgevers buiten de knopen; 
Instrumenten: monitoring en scan; 
Overgangsgebied Haaglanden-Rotterdam-uitvoering via Bereik!. 

4.5. DVM/Reisinformatie 
• De stadsregio neemt deel aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

en coördineert de levering van verkeersgegevens van gemeenten daaraan. 
De stadsregio bevordert de totstandkoming van eenzelfde databank voor OV. 
De stadsregio is opdrachtgever voor de website 
www.bereikbareregiorotterdam.nl en het meldpunt wegwerkzaamheden. 
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• De activiteiten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement worden 
gezamenlijk georganiseerd in DVM Zuidvleugel (onderdeel van Bereik!). De 
stadsregio participeert in deze organisatie en draagt daaraan financieel bij. 
De stadsregio is opdrachtgever voor een deel van de benodigde 
infrastructuur, zoals DRIP's. In het kader van DVM Zuidvleugel zijn de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

implementatie regelscenario's, inclusief bestuurlijke besluitvorming 
programmering benodigde infrastructuur 
virtuele verkeerscentrale 
uitvoeringsorganisatie 
In-car verkeersinformatieverstrekking 

4.6. Goederenvervoer 
• Aan de hand van het ingestelde onderzoek naar knelpunten en oplossingen 

op het gebied van stedelijke distributie, wordt een bevoorradingsprofiel 
opgesteld. Aan de hand van de resultaten vanuit bevoorradingsprofielen 
kunnen vervolgmaatregelen worden bepaald, zowel lokaal als regionaal. De 
aanbevelingen voor maatregelen komen in een rapportage welke afgerond 
wordt in 2010 en zullen worden aangeboden aan de besturen van de regio. 
Hieruit zullen prestaties/acties voor 2011 worden bepaald. 

• In 2010 de te ondernemen maatregelen voor te bereiden van de 
netwerkanalyse Goederenvervoer om het korte termijn maatregelenpakket 
voor vrachtwagenknelpunten op het netwerk te kunnen realiseren. 

Wat kost "Planontwikkeling verkeer en vervoer"? 

Activiteit: Planontwikkeling Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

tasten 
Planontwikkeling 
Apparaatslasten 

4.397.569 
644.695 

4.365.582 
684.418 

4.165.582 
684.418 

3.865.582 
684.418 

3.565.582 
684.418 

Totaal uitgaven 5.042.264 5.050.000 4.850.000 4.550.000 4.250.000 

Baten 
Rijksbijdragen 
Biidrage Rotterdam 

4.950.827 
91.437 

4.957.878 
92.122 

4.757.878 
92.122 

4.457.878 
92.122 

4.157.878 
92.122 

Totaal inkomsten 5.042.264 5.050.000 4.850.000 4.550.000 4.250.000 

Saldo 0 0 0 0 0 

Toelichting 
Volgens de regeling voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) mogen alle 
planontwikkelingskosten en apparaatslasten van verkeer- en vervoerprojecten worden 
doorbelast. Er zullen daarom geen kosten worden gefinancierd uit de gemeentelijke 
inwonersbijdrage. 
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4.3.3 Ac t i v i te i t : Beheerkosten Groenakkoord 

Inleiding 
Doelstelling is het beheer van de groengebieden die in het kader van het Groenakkoord 
worden gerealiseerd, gedurende een periode van 10 jaar vanaf de realisatie. 
Eind 2010 is dit dossier gesloten. Dan zullen alle eerder aangegane verplichtingen zijn 
voldaan. 

Wat kost "Beheerkosten Groenakkoord"? 

Activiteit: Beheer Groen Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

tasten 
Directe lasten 
Dotatie reserve beheer groenakkoord 

909.807 
365.335 - -

Totaal uitgaven 1.275.142 - -
flaten 
Bijdrage regiogemeenten 
Onttrekking reserve beheer groenakkoord 

365.335 
909.807 - - -

Totaal inkomsten 1.275.142 - -
Saldo 0 O 0 0 0 

4.3.4 Ac t i v i te i t : Be le idson tw ikke l ing en p rog rammamanagement reg ionaal 
groen 

Inleiding 
Het algemeen bestuur en gedeputeerde staten hebben in 2005 het Regionaal Groenblauw 
Structuur Plan 2 (RGSP2) en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma vastgesteld. 
Op basis hiervan zijn prioriteiten geformuleerd en is een fasering aangebracht in de 
groenprojecten die in de stadsregio moeten worden gerealiseerd. Ook is in 2005 
afgesproken dat na vier jaar her RGSP2 zal worden geëvalueerd. Dat is uitgevoerd in 2009 
en heeft ertoe geleid dat het RGSP2 in 2010 is herijkt. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. Starten met de uitvoering van het herijkte RGSP 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Maken van uitvoeringsafspraken met betrokken partijen (gemeenten, 
waterschappen, recreatieschappen, ZHL, Natuurmonumenten). 

1.2 Vaststellen van een uitvoeringsovereenkomst met de provincie, waarin 
opgenomen een taakverdeling, afspraken over (mede)financiering en planning 

1.3 Uitvoering geven aan de projecten die in 2010 uitvoeringsgereed waren. De eerste 
prioriteitsprojecten (ongeveer 2.300 ha) worden in uitvoering gebracht of zijn dat 
al. Dit geldt ook voor de groene verbinding over de A15/Betuwelijn. 

1.4 Starten met de planvorming van geprioriteerde projecten. Gestart zal worden met 
de planvorming voor die projecten (natuur- en recreatiegebieden, recreatieve 
verbindingen, kwaliteitsverbetering) die op basis van het herijkte RGSP2 de 
hoogste prioriteit hebben gekregen. De processen rond de planvorming zullen 
wezenlijk verschillen van die in de eerste 5 jaar van uitvoering van het RGSP2. De 
aanpak zal meer integraal zijn. 
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1.5 Ook in 2011 wordt door de stadsregio een bijdrage geleverd ten behoeve van de 
proceskosten voor de integrale projecten Deltapoort en Hof van Delfland. 

Wat kost "Beleidsontwikkeling en programmamanagement regionaal groen"? 

Activiteit: Beleid groen Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Uitbestedingen 794.606 800.565 800.565 800.565 800.565 

Projecten Groen 600.000 - - -
Dotatie aan reserve ïnv. Groenakkoord 32.737 38.127 34.199 34.712 35.233 

Directe lasten PMR/ Groene verbinding 8.000.000 8.000.000 S.500.000 8.773.526 -
Dotatie aan voorziening PMR/ Groene verbinding 98.701 274.803 170.298 65.801 987 

Apparaatslasten 540.999 547.667 547.667 547.667 547.667 

Totaal uitgaven 7.052.730 

Baten 

Provinciale bijdrage 

Onttrekking reserve Investeringen Groen 

Bijdrage ministerie V&W aan PMR/ Groene verbinding 

Onttrekking aan voorziening PMR/ Groene verbinding 

Rente Groene Verbinding 

Rente Groenakkoord 

Bijdrage regiogemeenten 

60.414 
600.000 

7.908.701 8.066.875 

190.000 207.928 
38.127 

1.307.928 1.348.232 

5.500.000 8.773.526 
170.298 65.801 987 
34.199 34.712 35.233 

1.348.232 1.348.232 1.348.233 

Totaal Inkomsten 9.467.043 10.261.163 7.052.730 10.222.272 1.384.453 

Saldo 0 O 0 0 0 

Toelichting 
Projecten Groen betreft in 2011 een bijdrage voor de Wolvenpolder (€ 600.000). De 
bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan het project 
Mainportontwikkeling Rotterdam, onderdeel Groene Verbinding vindt plaats in de jaren 
2008 t /m 2011. Vanaf 2012 worden de projectkosten voor de Groene Verbinding uit de 
hiervoor opgebouwde voorziening voldaan. Het reguliere budget voor uitbestedingen blijft, 
behoudens indexering, gelijk in de meerjarenraming. 

4.3.5 Act iv i te i t : Fonds Groen 

Inleiding 
Doelstelling voor het fonds Groen is het realiseren van de projecten 'laaghangend fruit ' en 
de Ie prioriteitsprojecten uit het RGSP2 door financiële bijdragen hieraan. De financiële 
middelen die uit de vrije ruimte van het Omslagfonds beschikbaar komen voor groen 
worden ondergebracht in het fonds Groen. 
Tot en met 2010 zijn een aantal projecten uitgevoerd ('laaghangend fruit'-projecten). 
Daarnaast zijn een aantal Ie prioriteit-projecten uitvoeringsgereed gemaakt zodat ze 
vanaf 2010 ten uitvoer worden gebracht. De inspanningen die hiervoor nodig zijn (onder 
andere planvorming) worden betaald uit beleidsontwikkeling en programmamanagement. 
Per project wordt bezien of aanvullende financiering voor de aankoop van grond en de 
inrichting nodig is. In dat geval wordt in overleg met andere partijen een verdeelsleutel 
bepaald voor de lastenverdeling. Voor het stadsregionale deel wordt geput uit het fonds 
Groen. 
Het omslagstelsel, waaruit het Fonds Groen wordt gevoed, wordt voortgezet. Deze 
financiële middelen zullen breder worden ingezet dan tot op heden het geval was: naast 
infrastructuur en groen kunnen ook investeringen in wonen en economie worden gedaan. 
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Dit betekent dat er minder financiële armslag voor groen zal zijn. Het Fonds Groen zal 
eind 2013 worden opgeheven. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. Starten met de uitvoering van het herijkte RGSP 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Bijdragen aan de realisatie van 750 ha groen op IJsselmonde, in de Noordrand en 
de groene verbinding in het kader van het project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR). In 2011 wordt uit het Fonds groen de bijdrage aan het project betaald (€ 
1,41 miljoen). 

1.2 Bijdragen aan de ontwikkeling van kreken. Het betreft voor 2011 een 
stadsregionale bijdrage aan de ontwikkeling van de kreken op Voorne Putten van 
€ 325.000. 

Wat kost "Fonds Groen"? 

Activiteit: Fonds Groen Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Directe lasten 
Dotatie aan voorziening 

5.080.000 
1.154.200 

1.759.111 
128.161 

1.462.793 
105.919 

2.732.049 
76.047 56.697 

Totaal uitgaven 6.234.200 1.887.272 1.568.712 2.808.096 56.697 

Bafen 
Bijdrage vanuit het Omslagfonds 
Onttrekking aan voorziening 
Rente 

6.139.200 - - -
- 1.759.111 1.462.793 2.732.049 

95.000 128 .161 105.919 76.047 

Totaal Inkomsten 6.234.200 1.887.272 1.568.712 2.808.096 56.697 

Saldo 0 O 0 0 0 

Toelichting 
In 2010, het laatste jaar dat het fonds groen wordt gevuld vanuit het Omslagfonds wordt 
een dotatie van € 6,1 miljoen geraamd. Vanaf 2011 worden de directe lasten gedekt uit 
een bijdrage uit de hiervoor opgebouwde voorziening. In onderstaande tabel staan de 
projecten weergegeven waaruit de directe lasten bestaan: 

Project 2010 (min €) 2011 (min €) 2012 (r 

PMR 1.41 1,43 1,46 1,49 
Hoeksepark 1,3 
Strypse wetering 
Schieveen 3,33 1,67* 
Landscheidingspark 
Reservering Landscheidingspark 
Groenzone 1 
Oranjebuitenpolder 1,24 
Kreken Voorne Putten 0,325 0,325 
Brielsezoom noord 0,6 
Totaal 7 ,96* * 1.75 1.46 2,73 

Van deze bijdrage dient nog een besluit ten aanzien van alternatieve dekking te 
worden genomen. 
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De begroting 2010 bedraagt thans € 5,08 miljoen. Middels een nog voor te stellen 
begrotingswijziging 2010 moet de begroting 2010 nog aangepast worden op 
bovenstaand overzicht. 

4 .3.6 Ac t iv i te i t : Omslagfonds 

Inleiding 
In 2011 worden de verschuldigde omslagbijdragen over het productiejaar 2010 
vastgesteld. 2010 was het laatste jaar van de huidige Verstedelijkingsafspraken 2005-
2010. In 2011 wordt dan ook de extra bestedingsruimte voor de sectoren Groen en 
Verkeer & Vervoer voor de periode 2005-2010 definitief vastgesteld. Daarna wordt het 
fonds geliquideerd en worden de resterende middelen gestort in de Investeringsreserve. 
Het Omslagfonds wordt in het kader van de investeringsstrategie voortgezet voor de 
periode 2011-2020. Na de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur zal hiervoor 
een aparte begroting worden opgesteld en een wijzigingsvoorstel voor de begroting 2012 
en verder. 

Wat kost "Omslagfonds" 

Activiteit: Omslagfonds Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Bijdragen aan Verkeer en Vervoer 
Bijdrage aan Fonds Groen 
Uitgaven omslagbijdragen 
Dotatie aan voorzieningen 

6.650.800 
6.139.200 

1.910.379 
10 .800 .000 

Totaal uitgaven 14.700.379 10.800.000 - - -
Baten 
Omslagbijdragen 
Rente 

14.665.379 
35.000 

10.800.000 -

Totaal inkomsten 14.700.379 10.800.000 -
Saldo 0 0 0 0 0 

Toelichting: 
De omslagbijdragen voor 2011 (productiejaar 2010) worden geschat op € 10,8 miljoen. 

4.3.7 Ac t iv i te i t : Fonds Vers tede l i j k ing en Stede l i j ke Vern ieuwing 

Inleiding 
Het einde van de looptijd van het fonds FVSV was voorzien in 2010. Als gevolg van de 
besluitvorming in het algemeen bestuur van 1 jul i 2009 is de looptijd met één jaar 
verlengd. De begroting wordt jaarlijks gebaseerd op de uitkomsten van de laatst 
vastgestelde geactualiseerde meerjarenraming. In de vastgestelde meerjarenraming 2009 
is nog geen rekening gehouden met de besluitvorming van 1 juli 2009. Op basis van de 
actualisatie in 2010 zullen te zijner t i jd begrotingswijzigingen worden vastgesteld. Na 
afwikkeling van de aangegane verplichtingen en verantwoording wordt het fonds in 2012 
geliquideerd en worden de eventueel resterende middelen gestort in de 
Investeringsreserve. 
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Wat kost "Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing"? 

Activiteit: FVSV Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
2010 2011 2012 2013 2014 

tasten 
Bijdragen bshw/sw 7.978.600 - -
Bijdragen bodemsanering 18.694 - -
Bonus algemene taakstelling 4.700.000 -
Uitvoeringskosten decentraal budgetbeheer 251.875 - -
Colïnanciering bouwinspecteur - -
Proceskosten verstedelijkingsafspraken - -
Dotatie aan voorziening - - - -
Apparaatslasten 264.772 - - -
Bijdrage diverse beleidsterreinen 10.801 - -
Totaal uitgaven 13.224.742 - -
Saten 
Rijksbijdragen - - - -
Rijksbijdrage prestatiedeel 7.881.004 - - -
Onttrekking aan voorziening FVSV 5.113.738 - -
Rente 230.000 -
Totaal Inkomsten 13.224.742 . - -
SaMo 0 O 0 0 0 

Toelichting 
Vanwege de beëindiging in 2010 en de liquidatie in 2011 zijn er vanaf 2011 geen 
inkomsten en uitgaven meer geraamd. 

4.3.8 Act iv i te i t : Mil ieu 

Inleiding 
De stadsregionale hoofddoelstelling voor het milieubeleid in de regio Rotterdam is het 
verbeteren van de leefomgeving in het gebied van de stadsregio Rotterdam. Leidraad 
hierbij is het beleidsprogramma van het dagelijks bestuur 2006-2010 "Partners voor 
resultaat", het Meerjarenprogramma Milieu 2007-2010 en de nota Duurzame Mobiliteit. 
Het zwaartepunt van het stadsregionale milieubeleid ligt bij de aanpak van de 
luchtkwaliteit, de proactieve milieuaanpak van RR2020 en de regionale Klimaatagenda. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. De stadsregio wil een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. De 
doelstelling hierbij is een vermindering van C02 emissie van 40% in 2025 ten opzichte 
van 1990. 

2. De stadsregio wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. 
3. Middels de pro-actieve milieuaanpak wil de stadsregio een bijdrage leveren aan: 

• Reductie aantal geluidgehinderden 
• Duurzame herstructurering bedrijventerreinen 
• Beter evenwicht tussen ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit 

4. Een adequate aansluiting van de monitoring op de beleidscycli van de partners van 
MSR (Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam) 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 In 2008 heeft het algemeen bestuur het plan van aanpak regionale Klimaatagenda 
vastgesteld. In de regionale Klimaatagenda werken de gemeenten van de stadsregio 
Rotterdam samen aan een forse reductie van C02 (in 2025 40% minder C02 emissie 
dan in 1990). Daarvoor voeren de regiogemeenten 15 samenwerkingsprojecten uit 
die energieverspilling tegengaan en duurzame energiebronnen benutten. 
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De stadsregio levert in 2011 op de volgende manieren een bijdrage aan de 
verbetering van het klimaat: 
o Ondersteunen en faciliteren van de uitvoering van de regionale klimaatagenda; 
o Waar mogelijk ondersteunen van de individuele gemeenten bij de verdere 

ontwikkeling en uitvoering van hun lokale klimaatplannen, in samenwerking met 
de DCMR en de provincie Zuid-Holland; 

o Verder ontwikkelen van een plan van aanpak voor het klimaatbestendig maken 
van de regio; 

2.1 De stadsregio levert in 2011 op een aantal manieren een bijdrage aan de verbetering 
van de luchtkwaliteit: 
o Uitvoeren projecten, subsidieverstrekkingen en activiteiten. Dit gebeurt op basis 

van de rijkssubsidieregeling Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In samenwerking met de gemeente Rotterdam wordt tevens uitvoering 
gegeven aan het RAP/RAL (Regionaal actieprogramma lucht/ Rotterdams 
actieprogramma luchtkwaliteit.) 

o Monitoring NSL 
o Financieren van projecten die in de vorm van subsidieaanvragen worden 

ingediend, anders dan door regiogemeenten. Leidraad hiervoor is de 
subsidieverordening luchtkwaliteit. 

o Ondersteuning regiogemeenten via subsidies (o.a. gemeentelijke 
projectaanvragen ingevolge de subsidieverordening luchtkwaliteit). 

3.1 Proactieve milieuaanpak: 
o De stadsregio zet de bestaande samenwerking met de provincie Zuid-Holland en 

andere partijen aan de proactieve milieuaanpak voort. In dat verband wordt de 
samenwerking met de DCMR op de kwaliteitsimpuls milieu en ruimte voortgezet; 

o Voor nog te benoemen regionale ruimtelijke projecten wordt een milieustrategie 
opgesteld. De regionale aanpak geluid wordt gecontinueerd, evenals de 
ondersteuning van duurzame herstructurering van bedrijventerreinen. De 
milieusignaalkaarten worden geactualiseerd en door middel van RegioGis 
ontsloten voor regiogemeenten. 

4.1 Milieu overig: 
o Uniforme wijze van milieumonitoring MSR (Milieumonitoring Stadsregio 

Rotterdam) 
o Actualiseren en beheren milieumodel RVMK (regionale Verkeersmilieukaart) 
o Participeren in samenwerkingsverband AIDA 

Wat kost "Milieu"? 

Activiteit: Milieu Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

tasten 
Milieu overig 
Klimaatagenda 
Proactieve milieuaanpak 
Subsidies luchtkwaliteit 
Dotatie aan voorziening Luchtkwaliteit 
Apparaatslasten 

257.166 259 .094 259.094 359.094 359.094 
375.000 3 0 0 . 0 0 0 300.000 -
160.000 160 .000 - -

1.000.000 500 .000 500.000 500.000 500.000 
100.000 6 5 8 . 9 2 1 658.921 -
526.956 532 .656 532.656 532.656 532.656 

Totaal uitgaven 2.419.122 2 .410 .672 2.250.672 1.391.751 1.391.751 

Baten 
Provinciale subsidie luchtkwaliteit 
Onttrekking voorziening luchtkwaliteit 
Bijdrage regiogemeenten 

1.100.000 1.158.921 1.158.921 

1.319.122 1.251.751 1.091.751 
500.000 
891.751 

500.000 
891.751 

Totaal Inkomsten 2.419.122 2 .410 .672 2.250.672 1.391.751 1.391.751 

Saldo 0 O 0 0 0 
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Toelichting 

Luchtkwaliteit 
Voor de uitvoering van maatregelen wordt gebruik gemaakt van de diverse tranches FES-
geld die door VROM via de provincie Zuid-Holland aan de stadsregio betaalbaar wordt 
gesteld. Voor de beleidsmatige ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de diensten van 
dS+V, de kosten hiervan drukken op milieu overig. 

Klimaat 
Het plan van aanpak klimaatagenda is in het algemeen bestuur van 5 november 2008 
vastgesteld. De totale programmakosten voor de uitwerking van de 15 
samenwerkingsprojecten worden geraamd op € 375.000 voor 2010 en € 300.000 voor de 
jaren 2011 en 2012. De programmakosten worden voor € 100.000 per jaar gedekt uit het 
bestaande milieubudget. De resterende dekking wordt gevonden in het begrotingssaldo. 
Dit leidt ertoe dat vanaf 2013 het budget voor directe lasten weer met € 100.000 stijgt. 

Proactieve milieuaanpak 
Geraamd wordt dat in 2011 nog € 160.000 benodigd zal zijn voor de uitvoering van de 
proactieve milieuaanpak. 

vitale gemeenten: in een leefbare regio begroting begroting begroting begroting begroting 
in euro's 2010 2011 2012 2013 2014 

Openbaar Vervoer 238.988.617 275.082.000 263.742.000 266.205.000 270.213.000 
Planontwikkeling 5.042.264 5.050.000 4.850.000 4.550.000 4.250.000 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 13.224.742 - - - -
Beleidsontw. en prog.-management regionaal groe 1.368.342 1.386.360 1.382.432 1.382.945 1.383.466 
PMR/ Groene verbinding 8.098.701 8.874.803 5.670.298 8.839.327 987 
Groe» beheer 1.275.142 - -Fonds Groen 6.234.200 1.887.272 1.568.712 2.808.096 56.697 
Omslagfonds 14.700.379 10.800.000 - - -Milieu 2.419.122 2.410.672 2.250.672 1.391.751 1.391.751 

totaal uitgaven 291.351.508 305.491.107 279.464.114 285.177.118 277.295.901 

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (min VenV 239.939.444 244.801.414 
23.690.680 

233.989.319 
23.531.560 

234.896.829 
23.476.050 

237.423.886 
23.540.790 

Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidie 7.881.004 

244.801.414 
23.690.680 

233.989.319 
23.531.560 

234.896.829 
23.476.050 

237.423.886 
23.540.790 

Bijdrage Fonds Groen uit Omslagfonds 6.139.200 - - -Bijdrage voor Groen van provincie Zuid Holland 60.414 - - - -Bijdrage regiogemeenten 2.992.385 2.599.983 2.439.983 2.239.983 2.239.983 
Bijdrage Rotterdam aan planontwikkeling 91.437 

7.908.701 

1.100.000 
14.665.379 

92.122 
8.066.875 

1.158.921 
10.800.000 

92.122 92.122 92.122 

Onttrekking voorziening Groene verbinding 

91.437 
7.908.701 

1.100.000 
14.665.379 

92.122 
8.066.875 

1.158.921 
10.800.000 

5.500.000 
1.158.921 

8.773.526 

Omslagbijdragen 

91.437 
7.908.701 

1.100.000 
14.665.379 

92.122 
8.066.875 

1.158.921 
10.800.000 

5.500.000 
1.158.921 

-
Onttrekking aan voorziening OV 3.300.000 10.100.000 9.600.000 11.100.000 12.502.818 
Onttrekking aan voorziening FVSV 5.113.738 - -Onttrekking aan voorziening Fonds Groen 1.759.111 1.462.793 2.732.049 
Onttrekking reserve beheer groenakkoord 909.807 -Onttrekking reserve Investeringen Groen 600.000 - -Onttrekking voorziening luchtkwaliteit - - 500.000 500.000 
Rente op Openbaar Vervoer gelden 700.000 1.447.783 1.378.999 1.189.999 903.383 
Rente op PMR/ Groene verbinding 190.000 207.928 170.298 65.801 987 
Rente op Fonds Groen 95.000 128.161 

38.127 
105.919 
34.199 

76.047 
34.712 

56.697 
35.233 

Rente op Verstedelijklngsgelden 230.000 

128.161 
38.127 

105.919 
34.199 

76.047 
34.712 

56.697 
35.233 

Rente op Omslagbijdragen 35.000 - " 
totaal inkomsten 291.351.508 305.491.107 279.464.114 285.177.118 277.295.901 

SaMo 0 0 0 0 0 
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4.4 Vitale bevolking: activeren en zorgen 
Programma: Vitale bevolking: activeren en zorgen 
Portefeuillehouders: Wonen: 

Jeugdzorg: 

4 .4 .1 Ac t i v i te i t : Wonen 

Inleiding 
De doelstelling van de activiteit Wonen is een vlotte, soepele uitvoering van het 
woningbouw- en herstructureringsprogramma. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan 
het oplossen van de grootstedelijke problematiek en wordt een 'kwaliteitssprong' gemaakt 
op het gebied van wonen in de regio. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. Dé stadsregio beoogt een vlotte, soepele uitvoering van de 
verstedelijkingsafspraken 2010-2020. Dit betreft de bouw van 65.000 woningen 
en sloop van ca. 30.000 woningen, gespecificeerd in woonmilieus en in 
prijsklassen, met name een expliciet genoemd aantal sociale woningen. In de loop 
van 2010 zijn hierover afspraken tussen de stadsregio en enerzijds de gemeenten 
en anderzijds de rijksoverheid gemaakt 

2. De stadregio wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de grootstedelijke 
problematiek; 

3. De stadsregio wil een 'kwaliteitssprong' realiseren op het gebied van wonen in de 
regio. Met name gericht op woonmilieus die specifieke identiteit kunnen geven aan 
wijken. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1. In 2010 is de Regionale investeringsstrategie, inclusief middelenreservering 
uitgewerkt. Tevens zijn in 2010 subsidiecriteria voor gerichte effectieve bijdragen 
vastgesteld voor de uitvoering van de verstedelijkingsafspraken. De uitvoering 
hiervan komt in 2011 aan de orde. 

1.2. Ondersteuning van gemeenten met expertise om voortgang ook in moeilijke 
projecten van de verstedelijkingsafspraken te houden. Te denken valt aan 
moeilijkheden t.a.v. financiering, grondexploitatie, planologische voorwaarden, 
samenwerking. 

1.3. Monitoring Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 
1.4. Afwikkeling Verstedelijkingsafspraken 2005-2010 
2 .1 . een nieuw stelsel van woonruimtebemiddeling, dat in 2010 samen met de 

Maaskoepel is ontworpen, wordt (verder) geïmplementeerd. In dit stelsel wordt 
meer recht gedaan aan leefstijlen van de woningzoekenden en de daar op 
aansluitende woonmilieus. De corporaties hebben hierin het voortouw, de 
stadsregio ondersteunt met regelgeving, monitort en biedt vervolgens expertise 
aan voor optimale uitvoering. 

2.2. indien de toezichtstaak plaatsing verblijfsgerechtigden bij de stadsregio behouden 
blijft, wordt deze taak uiteraard voortgezet, mogelijk met een verbreding van de 
inzet om samenwerking op lokaal niveau verder te ondersteunen 

3.1 In 2010 zal een keuze gemaakt zijn om hetzij een nieuwe woonvisie op te stellen, 
hetzij om de bestaande werkwijze voort te zetten om thema's rond het wonen te 
bestuderen en de resultaten in conferenties en workshops te verspreiden. De 
ontwikkeling met specifieke identiteit van wijken kan bijvoorbeeld worden 
ondersteund met een beeldkwaliteitsplan. Studies kunnen gedaan worden naar de 
huisvesting van specifieke doelgroepen zoals tijdelijke arbeidsmigranten, maar ook 
over positionering van woningcorporaties en projectontwikkelaars 
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Wat kost "Wonen"? 

Activi tei t : Wonen Begroting 
2010 

Begroting 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

iasten 
Uitvoerings- en projectkosten 
Subsidies en projecten 
Subsidie aan Maaszicht 
Apparaatslasten 

559.297 663 .491 663.491 663.491 663.491 
44.198 44 .198 44.198 44.198 44.198 
52.274 - -

208.638 205 .240 205.240 205.240 205.240 

Totaal uitgaven 864.406 912.928 912.928 912.928 912.928 

Saten 
Bijdrage provincie 
Bijdrage regtogemeenten 

23.559 
840.847 

23.559 
889.369 

23.559 
889.369 

23.559 
889.369 

23.559 
889.369 

Totaal inkomsten 864.406 912.928 912.928 912.928 912.928 

SaMo 0 0 0 0 0 

Toelichting 
Vanaf 2011 loopt de monitoring van de verstedelijkingsafspraken inclusief bijbehorend 
budget via de activiteit Wonen. Daardoor daalt het budget voor uitbestedingen binnen de 
activiteit Ruimtelijk beleid met € 100.000 vanaf 2011 ten gunste van het budget voor 
uitvoerings- en projectkosten binnen de activiteit Wonen. 

4.4.2 Ac t iv i te i t : Wonen : Beslui t Won inggebonden Subsidies (BWS) 

Inleiding 
De regeling Besluit Woninggebonden Subsidies is een aflopende regeling, waarbij in de 
jaren 1992 tot en met 1994 subsidies zijn toegekend aan gemeenten of 
samenwerkingsverbanden voor het bouwen van huur- en koopwoningen en woonwagens 
en voor woningverbetering aan huur- en koopwoningen. 

Doelstelling is een zorgvuldige afwikkeling van de verplichtingen aan initiatiefnemers in 
het kader van de BWS-verordening (subsidie woningbouw). Vanaf 1 januari 2005 kan de 
stadsregio als gevolg van de rijksregeling geen nieuwe verplichtingen aangaan. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1. Een zorgvuldige afwikkeling van de verplichtingen aan initiatiefnemers in het 
kader van de BWS-verordening (subsidie woningbouw) 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 De enige verplichtingen, die nog lopen voor deze regeling, zijn de subsidies voor 
sociale koopwoningen. Voor deze dossiers vindt eenmaal per vi j f jaar een rente
en een inkomenstoets plaats. De prognose is dat dit voor 30 dossiers plaatsvindt. 
Verder is de verwachting dat er voor 40 dossiers de bewoningstoets plaatsvindt en 
een betaling. Hiertoe gaan we gegevens bij eigenaren en gemeenten opvragen. Na 
controle, toetsing en een berekening wordt een wijzigingsbesluit opgesteld en 
vindt een betaling plaats. 
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Wat kost "Besluit Woninaoebonden subsidies (BWSr? 

Activiteit: BWS Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Directe tasten 
Bijdrage aan derden 
Apparaatslasten 
Bijdrage diverse beleidsterreinen 

120.000 5 1 . 1 6 6 40.630 29.404 7.189 
500.000 - -
588.733 6 1 9 . 4 7 0 619.470 619.470 619.470 

24.017 1 5 . 1 7 1 24.366 15.171 15.171 

Totaal uitgaven 1.232.750 685.807 684.466 

Saten 
Rijksbijdragen 
Overige baten 
Onttrekking aan voorziening 
Rente 

3.240.000 
350.000 
453.980 
745.000 700.000 700.000 

Totaal inkomsten 4.788.980 7 0 0 . 0 0 0 700.000 700.000 700.000 

SaMo 3.556.2.30 1 4 . 1 9 3 15.534 35.955 58.170 

Toelichting 
In 2009 is het ministerie van VROM overgegaan tot afkoop van het Besluit 
Woninggebonden Subsidies. Dit leidt ertoe dat er meerjarig geen Rijksbijdragen meer 
worden geraamd. De nog uitstaande verplichtingen voor subsidies voor sociale 
koopwoningen bedragen ultimo 2009 € 314.202. Deze realisatie van de verplichting is 
toegerekend aan de meerjaren begroting met dien verstande dat de bijstelling van de 
begroting 2010 in dat jaar zelf plaatsvindt. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting 
rekening gehouden met eenzelfde niveau van doorberekende apparaatslasten. Aangezien 
de werkzaamheden voor deze activiteit zullen afnemen op termijn dient te zijner tijd een 
nieuw besluit te worden genomen over de verdeling van de apparaatskosten over de 
verschillende activiteiten. 

4.4.3 Ac t iv i te i t : Jeugdzorg 

Inleiding 
De basis voor het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg is te vinden in het regionaal 
beleidskader 2009-2012. 

Wat willen we bereiken in 2011? 

1 Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van jeugdzorg 
2 Een betere organisatie van de jeugdbescherming 
3 Een efficiënte en effectieve uitvoering van jeugdzorg 
4 Een betere samenwerking met ketenpartners 

Wat gaan we daarvoor doen in 2011? 

1.1 Van aanbodgericht naar vraaggericht werken 
1.2 Bestrijding van de wachtlijsten, door middel van jaarlijkse concrete 

afspraken(kaders) met uitvoerders 
2.1 De landelijke verbetertrajecten voor gezinsvoogdij en voogdij 
2.2 De regionale aanpak van OTS (Onder toezichtstelling, gezinsvoogdij) 
2.3 Klantvriendelijker 
3.1 Een andere wijze van sturing en investeren (door middel van nieuw financieel 

verdeelmodel P x Q en prestatie - indicatoren) 
3.2 Verbetering doorlooptijden bureau jeugdzorg en zorgaanbieders 
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3.3 Een beter inzicht in resultaten en doelstellingen (door middel van onder andere 
een informatiedashboard voor monitoren prestatie - indicatoren) 

3.4 Verbetering indicatiestelling bureau jeugdzorg 
4.1 Een betere samenwerking met de lokale partners 
4.2 Een betere samenwerking met de jeugd GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en 

jeugd LVG (Licht verstandelijk gehandicapten) 
4.3 Afspraken over het vervolg IKW (Ieder kind wint) 

Wat kost "Jeugdzorg"? 

Activiteit: Jeugdzorg Begroting Begroting Begroting 
2010 2011 2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Bijdrage aan bureau Jeugdzorg justitieel 
Bijdrage aan bureau Jeugdzorg vrijwillig 
Bijdrage aan zorgaanbod 
Bijdrage aan PZH ivm Horizon 
Onderzoek en instrumentarium 
Projectkosten Ieder Kind Wint 
RAS projecten 
Dotatie bestemmingsreserve Jeugdzorg 
Apparaatslasten 

22.624.018 25 .078 .497 25.078.497 
15.148.039 16 .445.670 16.645.670 
69.091.306 72 .941 .442 73.941.442 

1.131.687 556 .490 856.490 

2 .033 .768 1.361.768 
1.500.000 -

- 100.000 100.000 

25.078.497 25.078.497 
16.645.670 16.645.670 
73.941.442 73.941.442 

856.490 856.490 

100.000 100.000 

Totaal uitgaven 107.995.050 118 .655 .867 117.983.867 116.622.099 116.622.099 

Baten 
Bijdrage ministerie VWS/Justitie tbv BJZ 
Bijdrage ministerie VWS tbv zorgaanbod 
Bijdrage ministerie BJZ vrijwillig 
RAS bijdrage PZH 
Bijdrage Rotterdam, PZH en VWS bestuurskosten 
Bijdrage regiogemeenten 
Onttrekking reserve Ieder Kind Wint 
Rente 

24.624.931 25 .078 .497 25.078.497 25.078.497 25.078.497 
70.426.232 91 .443 .602 91.443.602 91.443.602 91.443.602 
12.943.887 - - -

2 .033 .768 1.361.768 - -
- 100.000 100.000 100.000 100.000 

Totaal inkomsten 107.995.050 118 .655 .867 117.983.867 116.622.099 116.622.099 

SaMo 0 0 0 0 0 

Toelichting 
Op het moment van het opstellen van deze begroting is de wijziging van het financiële 
verdeelsysteem per 1 januari 2011 onzeker. Voorlopig is daarom uitgegaan van een 
doorlopende reeks van baten op basis van de bijdrage 2011. 
De bedragen in de kolom begroting 2010 zullen nog worden bijgesteld in 2010. Zowel 
inkomsten als uitgaven van de doeluitkering jeugdzorg zullen worden verhoogd tot een 
niveau van circa € 113,5 miljoen. Dit komt onder meer door de loonbijstelling die aan het 
einde van elk jaar plaatsvindt op basis van een door de minister jaarlijks vastgesteld 
percentage, groei van de bijdrage voor BJZ justitiële taken en groei van de bijdrage VWS 
zorgaanbod en BJZ vrijwillig. 
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Wat kost "Vitale bevoiking" in 2011? 

een vitale bevolkingiactiveren en zorgen 
in euro's 

begroting 
2010 

begroting 
2011 

begroting 
2012 

begroting 
2013 

begroting 
2014 

Jeugdzorg 
Wonen 
Regeling Besluit Woninggebo iden Subsidies (BWS 

107.995.050 
864.406 

1.232.750 

118 .655 .867 
9 1 2 . 9 2 8 
6 8 5 . 8 0 7 

117.983.867 
912.928 
684.466 

116.622.099 
912.928 
664.045 

116.622.099 
912.928 
641.830 

totaal uitgaven 110.092.206 120 .254 .603 119.581.262 118.199.073 118.176.858 

Rijksbijdrage Jeugdzorg (van min van VWS) 107.995.050 
Bijdrage be s tuu r skos t en R'dam, PZH e n VWS 
Bijdrage provincie Zuid Holland s t a t u s h o u d e r s 23.559 
Bijdrage r eg iogemeen ten 840.847 
Rijksbijdrage Besluit Woninggebonden Subsid ies 3.590.000 
Ont t rekking a a n voorziening BWS 453.980 
Ren te op Jeugdzorg 
Ren te o p BWS ge lden 745.000 

118 .555 .867 
100 .000 

23 .559 
8 8 9 . 3 6 9 

117.883.867 
100.000 

23.559 
889.369 

700.000 

116.522.099 
100.000 

23.559 
889.369 

116.522.099 
100.000 

23.559 
889.369 

totaal inkomsten 113.648.436 120 .268 .795 119.596.795 118.235.027 118.235.027 

Sa ldo 3.556.230 1 4 . 1 9 3 .15.534 35.955 58.J70 
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5 Paragrafen 
De opzet van de financiële paragrafen volgt de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording. De stadsregio Rotterdam streeft naar transparantie in haar financieel 
beheer. 

5.1 Algemene dekkingsmiddelen 
5.1.1 I ndexe r i ng 

In de begrotingsuitgangspunten 2011 is besloten de bijdragen van de regiogemeenten te 
indexeren met 0,75%. Daarnaast is er wel sprake van een taakstelling van 5%. Deze is 
verwerkt in de bijdrage van de regiogemeenten en als taakstelling op apparaatslasten 
verwerkt in het uitgavenbudget. De kostencategorieën, met inbegrip van de loonkosten, 
worden geïndexeerd met 0,75%. 

Post onvoorziene uitgaven 
Structureel is een bedrag van € 36.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. De post dient 
voor onvoorziene uitgaven die voldoen aan de criteria onvoorzien, onontkoombaar en 
onuitstelbaar. 

5.1.2 Begrot ingssaldo 2011 -2014 

totaal begroting begroting begroting begroting begroting 
2010 2011 2012 2013 2014 

vitaal bestuur: dynamiek en resultaat 747.295 752.630 651.125 651.125 651.125 
vitale regio: in een concurrerende randstad 212.332.025 163.604.618 109.444.306 135.405.393 127.320.015 
vitale gemeenten: in een leefbare regio 290.953.436 305.452.980 279.429.915 285.142.406 277.260.668 
een vitale bevolking:activeren en zorgen 110.092.206 118.754.603 119.581.262 118.199.073 118.176.858 
Taakstelling apparaatslasten " 300.000- 300.000- 300.000- 300.000-

totaal uitgaven 614.124.962 588.264.831 508.806.607 539.097.996 523.108.665 

ri jksbijdragen 476.326.674 453.068.579 429.904.050 430.549.452 433.954.670 
Bijdrage Stadsregio/ taakstelling - 23.690.680 23.531.560 23.476.050 23.540.790 
provinciale bijdrage 1.183.973 1.196.480 1.196.480 37.559 37.559 
bijdrage regiogemeenten 5.918.199 5.664.456 5.664.456 5.664.456 5.664.456 
aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam 1.188.582 1.197.497 1.197.497 1.197.497 1.197.497 
bijdrage omslagfonds 27.455.379 10.800.000 -
BOR-middelen - - - -onttrekking voorzieningen 98.807.715 86.910.915 42.779.233 74.733.525 56.269.344 
rente 5.385.000 5.904.241 4.060.267 3.187.328 2.214.955 
overige baten 598.144 670.160 679.355 670.160 670.160 

totaal Inkomsten 616.863.666 589.103.009 509.012.899 539.516.027 523.549.431 

Saldo begroting voor resultaatbestemming 2.738.704 838.178 206.292 418.031 440.766 

reeds vastgestelde reservemutaties 

toevoeging reserve beheer groenakkoord 365.335- - - -toevoeging reserve investeringen groenakkoord 32.737- 38.127- 34.199- 34.712- 35.233-
toevoeging bestemmingsreserve Jeugdzorg 1.500.000-
onttrekking reserve beheer graenakkoord 909.807 

onttrekking reserve ieder kind w in t 

Saldo begroting na vastgestelde reservemutaties 3.250.439 99.949- 172.093 383.319 405.533 

voorstel bestemming begrotingsresultaat 
toevoeging reserve BWS 3.250.439- - 172.093- 383.319- 405.533-
onttrekking reserve BWS 99.949 

' 

Begrotingssaldo 
De begroting laat een tekort zien van € 99.949. Dit wordt voor € 14.193 verklaard door 
een positief resultaat binnen de BWS-regeling en voor € 114.142 wordt dit verklaard door 
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een negatief resultaat op SR algemeen. Vanaf 2012 laat de begroting een overschot zien. 
De uitsplitsing van het resultaat wordt zichtbaar gemaakt in onderstaande tabel: 

2011 2012 2013 2014 

Resultaat SR Algemeen 
Resultaat BWS 

114.142-
14.193 

156.559 
15.534 

347.364 
35.955 

347.363 
58.170 

99.949- 172.093 383.319 405.533 

Voorgesteld wordt om het saldo van de begroting te verrekenen met de BWS reserve. 

5.1.3 Gemeente l i j ke b i jd rage 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2011 € 5.664.456. Deze bijdrage wordt gebruikt 
ter dekking van apparaatslasten en om de activiteiten waarvoor geen doeluitkering van 
andere partijen wordt ontvangen, te financieren. In onderstaand schema is opgenomen 
voor welke activiteiten de gemeentelijke bijdrage wordt ingezet. 

Dekking Begroting Begroting 
2010 2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Lasten 
Bijdrage Bestuur 
Bijdrage Communicatie 
Bijdrage V&V Planontwikkeling 
Bijdrage BDU Infra projecten 
Bijdrage BOR 
Bijdrage OV 
Bijdrage beh.k. Groenakkoord 
Bijdrage bel. Regionaal groen 
Bijdrage Jeugdzorg 
Bijdrage ROM Rijnmond 
Bijdrage Milieu 
Bijdrage Ruimtelijk beleid 
Bijdrage Economie 
Bijdrage Wonen 
Algemene baten en lasten 
Taakstelling apparaatslasten 

204.588 238.593 

365.335 - - -
1.307.928 1.348.232 1.348.232 1.348.232 1.348.233 

1.319.122 1.251.751 1.091.751 891.751 891.751 
2.525.274 2.678.728 2.678.728 2.678.728 2.678.728 
1.053.480 1.073.422 1.073.422 1.073.422 1.073.422 

840.847 889.369 889.369 889.369 889.369 
36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

300.000- 300.000- 300.000- 300.000-

Totaal uitgaven 7.652.573 7.216.095 6.754.589 6.754.590 

Baten 
Gemeentelijke bijdrage 
Aanvullende bijdrage Rotterdam 
Vrij aanwendbare rente 

5.918.199 5.664.456 5.664.456 5.664.456 5.664.456 
1.188.582 1.197.497 1.197.497 1.197.497 1.197.497 

240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

Totaal inkomsten 7.346.782 7.101.953 7.101.953 7.101.953 7.101.953 

SaMo -305.791 -114.142 156.559 347.364 347.363 

Vanwege de bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen van 5% is aan de lastenkant een 
taakstelling op apparaatslasten opgenomen. Tegelijk met het aanbieden van de eerste 
begrotingswijziging (eind december) zal u een voorstel voor daadwerkelijke invulling van 
deze taakstelling worden aangeboden. 
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De bedragen in bovenstaande tabel bestaan voor € 3,8 miljoen uit apparaatslasten 
(exclusief taakstelling), waarvan € 2,4 min aan directe apparaatslasten en € 1,3 miljoen 
indirecte apparaatslasten (huisvesting, opleiding etc). Dit betekent dat 56% van de 
apparaatslasten (zie kostenverdeelstaat hoofdstuk 6) ten laste van de regiobijdragen 
wordt gebracht. De rest van de apparaatslasten wordt ten laste gebracht van bijdragen 
van derden (zie activiteiten Planontwikkeling verkeer en vervoer. Uitvoeringsprojecten en 
OV) en hoeven daarmee niet gedekt te worden door een bijdrage van de regiogemeenten. 
De overige uitgavenbudgetten in bovenstaande tabel betreffen materiële lasten. 

5.1.4 I nc iden tee l en s t ruc turee l 

Om een oordeel te geven over de financiële positie en de meerjarenraming van de 
stadsregio is het van belang om inzicht te hebben in de aard en omvang van de 
begrotingsposten. Structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele 
opbrengsten, incidentele uitgaven kunnen worden gedekt door incidentele baten. 

I n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n begroting begroting begroting begroting 
2011 2012 2013 2014 

Lasten 
Bestuur: regiodag/studiereis 101.506 - -
Projecten Groen 600.000 - - -
RAS-Projecten 2.033.768 1.361.768 -
Bijdragen / kosten BOR 38.030.000 
Directe lasten PMR/ Groene verbinding 8.000.000 5.500.000 8.773.526 -
Lasten fonds groen 1.759.111 1.462.793 2.732.049 -
proactieve milieuaanpak 160.000 -
klimaatagenda 300.000 300.000 - -
subsidies luchtkwaliteit 500.000 500.000 500.000 500.000 
dotatie voorziening luchtkwaliteit 658.921 658.921 

52.143.306 9.783.482 12.005.575 500.000 
Baten 

Onttrekking reserve investeringen Groen 600.000- - - -
Ras-Middelen PZH 2.033.768- 1.361.768- -
Onttrekking uit voorziening BOR (inclusief rente) 38.030.000- - - -
Bijdrage min.V&W aan PMR/Groene verbinding 8.066.875- - -
Onttrekking voorziening PMR/Groene verbinding 5.500.000- 8.773.526- -
Onttrekking aan voorziening Fonds Groen 1.759.111- 1.462.793- 2.732.049- -
Subsidie luchtkwaliteit 1.158.921- 1.158.921- -
Onttrekking "voorziening" luchtkwaliteit ■ ■ 500.000- 500.000-

51.648.675- 9.483.482- 12.005.575- 500.000-

Saldo 494.631 300.000 0 0 

Zoals bij 5.1.2 is weergegeven is er vanaf 2012 sprake van een (structureel) positief 
resultaat. In samenhang met bovenstaande tabel betekent dit dat de structurele lasten 
worden gedekt door structurele baten. 
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5.2 Weerstandsvermogen en risico's 
De stadsregio Rotterdam voert in toenemende mate projecten uit die door omvang, 
looptijd en complexiteit risico's met zich meebrengen in zowel kosten als opbrengsten. Het 
dagelijks bestuur is zich ervan bewust dat ook met een sluitende begroting en een goede 
projectbeheersing niet alle risico's kunnen worden uitgesloten. Om deze reden wordt het 
verstandig geacht om voldoende weerstandsvermogen beschikbaar te hebben. Zo kan de 
stadsregio eventuele tegenvallers, ook als ze zich gelijktijdig voordoen, opvangen. 

Bepalend voor de optimale omvang van het weerstandvermogen is de hoogte van de 
financiële risico's waaraan de stadsregio bloot staat en de kans dat dergelijke risico's zich 
daadwerkelijk voordoen. Ook de mate van flexibiliteit in de begroting speelt een rol: hoe 
snel kunnen tegenvallers worden opgevangen zonder dat dit gepaard gaat met ombuiging 
van beleid en daarmee gemoeide uitgaven. 

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen weerstandscapaciteit en risico's. 
Grafisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

Risico's 

- Economisch 
- Juridisch 

- Financieel 
- Milieu 

- Garanties 
-Politiek 

Weerstandscapaciteit 

- Vrije algemene reserve 
- Vrije BWS-reserve 

/ 
X 

\ 
■* t e ^ 

^ 

^ N 

\ 

S a m e n l o o p 
v a n r i s i c o ' s 

W e e r s t a n d s v e r m o g e n Flexibiliteit 

5.2.1 Weerstandscapac i te i t 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden, waarover de 
stadsregio beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het gaat om die middelen, 
waarmee tegenvallers bekostigd kunnen worden. De weerstandscapaciteit is het vermogen 
om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit 
invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. 

Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: 
• het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; 
• het vrij aanwendbare deel van de BWS-reserve. 

De weerstandscapaciteit bestaat hoofdzakelijk uit incidentele middelen. 

Voor de aanwending van de vrije gelden binnen de BWS-reserve is door het dagelijks 
bestuur op 15 september 2004 een beslislijn aangenomen. Daarin is het aanspreken van 
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deze BWS-reserve als sluitpost opgenomen. In het kort komt de beslislijn op de volgende 
stappen neer: 

1. bij wegvallende (rijks)inkomsten onderhandelen met de betreffende partij; 
2. nagaan of er binnen het beleidsveld eventueel ruimte is te creëren; 
3. overwegen om de taak af te stoten of het algemeen bestuur voor te stellen de 

gemeentelijke bijdrage te verhogen; 
4. een beroep doen op de vrij besteedbare middelen van de stadsregio waarbij eerst 

geput wordt uit (extra) rentebaten in het betreffende kalenderjaar; 
5. vrije rentebaten op doeluitkeringen gebruiken en niet meer automatisch aan de 

bestemmingsreserve toevoegen. Daarbij bieden de rentebaten BWS de grootste 
ruimte; 

6. aanwending van de middelen in de reserve BWS. 

5.2.2 Weers tandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van de stadsregio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen: 
1. de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de Stadsregio 

beschikt of kan beschikken om niet-begrote tasten te dekken en 
2. het totaal aan gekwantificeerde risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen 

en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de gewenste financiële 
positie. 

5.2.3 Risico's 
Risico's worden omschreven als alle redelijk voorzienbare onzekerheden en/of 
gebeurtenissen die niet kwantificeerbaar zijn, zodat er ook geen voorziening voor kan 
worden gevormd. De stadsregio Rotterdam kan door deze risico's schade oplopen, 
waardoor zij als organisatie in een kwetsbare positie kan raken. Er ontstaat pas een 
getrouw beeld van de financiële positie van de stadsregio Rotterdam, wanneer naast de 
baten en lasten over de programma's ook de risico's in relatie tot de weerstandscapaciteit 
in acht worden genomen. In het volgende deel wordt per beleidsprogramma een risico
inventarisatie gegeven. 

Vitale regio 

BDU 
De rijksbijdrage BDU staat onder druk. Het is niet duidelijk wat de ontwikkeling is, maar 
gezien de huidige economische crisis is de kans groot dat de BDU bijdrage zal afnemen. 

In paragraaf 2 Samenvatting financiën staat reeds vermeld dat we zonder in te grijpen in 
2020 een cumulatief tekort verwachten van € 1.300 miljoen. In dat geval zijn dan tevens 
de nu nog beschikbare reserves en voorzieningen voor dit beleidsterrein volledig 
afgebouwd. Keuzes moeten worden gemaakt. 

BDU 
Omschrijving Daling van de rijksbijdrage BDU en / of het niet maken van keuzes 

Impact Het is onduidelijk om hoeveel het exact gaat, maar de mogelijkheid is er dat het 
om aanzienlijke bedragen gaat (tientallen miljoenen euro's). 

Maatregelen Een afname in de baten zal afgewend worden op een bijstelling in de lasten. 
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BOR 
De looptijd van het fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad eindigt per eind 2011. 
Volgens de geldende regeling dienen dan alle gelden beschikt, uitgegeven en verantwoord 
te zijn. Het niet tijdig wegzetten en verantwoorden van de beschikbare middelen vormt 
een risico. Het rijk heeft de mogelijkheid gegeven om beredeneerde verzoeken te doen 
voor uitstel van de einddatum. Het is echter onzeker of daarmee de risico's kunnen 
worden afgedekt. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de financiële ruimte voor realisatie van 
maatregelen op mobiliteitsgebied als gevolg van aflopen van tijdelijke regelingen (zoals 
BOR) en tegenvallende inkomstenontwikkeling in de komende jaren in toenemende mate 
zal verkrappen. 

Vitale gemeenten 

PMR 

Stadsregionale bijdrage aan PMR 750 ha 
Omschrijving De stadsregionale bijdrage aan het deelproject 750 ha groen van project 

mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is meerjarig nog niet gedekt. 
Impact In de begroting 2011-2014 betreft dit een ongedekte bijdrage van € 1,5 miljoen 

(2014) en voor de jaren 2015 t /m 2020 een bedrag van € 9,8 miljoen. 
Maatregelen 

Omslagfonds 

Omslagfonds 
Omschrijving De inkomsten in het omslagfonds zijn gebaseerd op de gemeentelijke productie van 

woningen en woningequivalenten in het voorgaande kalenderjaar. De 
omslagbijdrage wordt berekend op het aantal begonnen woningen. In 2005 is 
geraamd dat door middel van de omslagbijdragen 2006-2010 een vrij besteedbare 
ruimte ontstaat van € 44 miljoen. De stadsregio heeft op 21 december 2005 
besloten dat 55% van deze ruimte beschikbaar wordt gesteld van de sector v&v en 
45% van de sector groen. Het achterblijven van begonnen woningen heeft effect op 
de vrij besteedbare ruimte binnen het omslagfonds. 

Impact In 2009 zijn scenario's berekend waarbij de risicobuffer is gedaald naar bedragen 
tussen € 1 miljoen positief en € 2 miljoen negatief. In 2011 worden de inkomsten in 
het Omslagfonds definitief vastgesteld en wordt duidelijk of € 44 miljoen 
daadwerkelijk beschikbaar is. 

Maatregelen De productietijd is met een jaar verlengd. Dit betekent dat ook over de productie 
2010 omslagbijdrage wordt geheven. In het kader van de Investeringsstrategie 
wordt nog apart besloten over eventuele voortzetting van omslagbijdragen vanaf 
2011 t /m 2020. 
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FVSV 

FVSV 
Omschrijving Het belangrijkste risico binnen het fonds verstedelijking en stedelijke vernieuwing 

bestaat uit de financiële gevolgen van een lagere dan afgesproken 
woningbouwproductie door de gemeenten. Dit kan leiden tot een lagere vaststelling 
van de rijksuitkering BLS. 

Impact Op basis van de aanname in de meerjarenraming FVSV 2009 van 35.000 
gerealiseerde woningen in plaats van 38.000 is voor 2010 het eindsaldo van het 
fonds berekend op € 1,5 miljoen negatief. 

Maatregelen Het risico van een negatief eindsaldo wordt afgewenteld op de niet voldoende 
presterende gemeenten. Indien een gemeente minder dan 92,5% van de 
gemeentelijke taakstelling heeft gerealiseerd, krijgt deze een boete opgelegd van € 
2.000 per niet-gerealiseerde woning. In de meerjarenraming is hiermee nog geen 
rekening gehouden. Tevens is als achtervang voor resterende risico's binnen de 
BWS-reserve € 12 miljoen gereserveerd. 

Vitale bevolking 

Jeugdzorg 
Voor de toekomstige verdeling van het rijksbudget voor de jeugdzorg is het voor de 
stadsregio van groot belang, dat in het nieuwe financiële verdeelsysteem rekening 
gehouden wordt met de aard en de omvang van de problematiek in- en rondom de grote 
steden. De stadsregio volgt actief de ontwikkeling van het financiële verdeelmodel en ziet 
erop toe dat dit model voldoende recht doet aan de aard en de omvang van de 
problematiek in de Rotterdamse regio. Daarbij trekt de stadsregio Rotterdam samen op 
met de stadsregio's Amsterdam en Den Haag. 

In de nieuwe financiële verhoudingen tussen Rijk en provincies/grootstedelijke regio's 
kunnen provincies/gsr's minder makkelijk bij het Rijk aankloppen voor extra middelen. 
Alleen als de groei substantieel hoger is dan waar bij de bepaling van het macro-budget 
van uit is gegaan, is deze weg open. Provincies en gsr's worden geacht overschrijdingen, 
wat de oorzaak ook zi j , binnen de eigen begroting op te vangen. Dit is een extra risico 
voor gsr's die in tegenstelling tot provincies niet beschikken over eigen middelen (eigen 
niet-gelabelde inkomsten). 
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5.3 Bedrijfsvoering 
5.3 .1 Financiën en cont ro l 

Control 
In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet waar het gaat om het verder in 
control komen van de organisatie. Een voorbeeld hiervan is het vastleggen van 
verplichtingen in de financiële administratie waardoor we een beter beeld hebben van de 
nog beschikbare budgetruimte en het opstellen van de meerjaren prognose BDU. In 2010 
en 2011 bouwen we gestaag verder aan zowel het financiële instrumentarium, als ook de 
financiële informatievoorziening en de interne verantwoordingscyclus. Dit alles moet er 
voor zorgen dat de financiële administratie dagelijks sturingsinformatie oplevert, die niet 
alleen een meerjarige doorkijk geeft, maar die ook laat zien welke ruimte er nog 
beschikbaar is om nieuwe verplichtingen aan te gaan. Deze informatie maakt een nog 
strakkere financiële sturing mogelijk, zowel voor het MT als voor DB en AB. Eind 2010 
moet de financiële administratie en de sturingsprocessen zodanig zijn ingericht dat in 
2011 de financiën een dominantere rol kunnen gaan spelen bij de beleidsmatige 
afwegingen. 

De accountant 
Afgelopen jaren heeft de SRR een goedkeurende verklaring gekregen voor zowel de 
getrouwheid als de rechtmatigheid. In haar (interim)rapportages geeft de accountant 
echter aan dat er nog voldoende ruimte is voor verbeteringen. Het doorvoeren van deze 
verbeteringen heeft niet alleen als voordeel dat de kwaliteit van onze financiële 
vastlegging verder omhoog gaat, maar ook dat hierdoor het jaarlijkse proces dat moet 
leiden tot een jaarrekening/-verslag sneller en met minder energie verloopt. In overleg 
met de accountant wordt een implementatieplan opgesteld waarin de belangrijkste 
verbeteringen in de tijd worden gezet 

De begroting 
De begroting is een belangrijk document omdat hierin zowel de beleidsvoornemens als de 
verdeling van de financiële middelen voor de komende jaren worden vastgelegd. In de 
begroting 2011-2014 geven we aan dat in december 2010 een tweede versie van de 
begroting verschijnt als gevolg van het nieuwe algemeen bestuur, het nieuwe RSA en de 
financiële keuzes die we moeten maken. Los van een mogelijk andere programma
indeling, zullen we de begroting ook informatiever maken. Dat betekent dat het beleid 
SMARTer moet worden beschreven, de financiën in zijn volledige samenhang moet worden 
gepresenteerd en de paragrafen van een hogere kwaliteit dienen te zijn. In de begroting 
2011 zullen we hier een eerste belangrijke aanzet toe geven, die met de begroting 2012 
verder vervolmaakt zal worden. 

Interne Controle 
Jaarlijks worden een controleprotocol en een intern controleplan opgesteld c.q. 
geactualiseerd. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de 
accountant over de reikwijdte van de jaarlijkse accountantscontrole, de daarbij te 
hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de relevante wet- en regelgeving. 
In het intern controleplan is vastgelegd welke (verbijzonderde) interne controles worden 
uitgevoerd. Voorts is daarin opgenomen hoe de taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de interne controle zijn verdeeld. In 2009 en 2010 zijn de verbijzonderde 
interne controles door de accountant uitgevoerd. Het is de bedoeling dat deze 
werkzaamheden in 2011 weer in eigen beheer worden uitgevoerd. 

5.3.2 Personeel en organ isat ie 

Formatie 
De formatie van de stadsregio bestaat - conform daartoe gemaakte afspraken in het 
algemeen bestuur - uit 58,6 FTE. Daarnaast is er € 344.000 aan algemene middelen 
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beschikbaar voor advisering en de inhuur van mensen. De ervaring leert dat een scherpe 
sturing op deze budgetten noodzakelijk is. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bij SRR ligt boven het gemiddelde niveau zoals we dat in Nederland 
voor overheidsorganisaties kennen. Het management heeft de ambitie om het verzuim te 
laten dalen richting het in Nederland gangbare percentage van 4%. Om dat te bereiken 
worden de banden met de ARBO-dienst verder aangehaald en zal het onderwerp meer 
aandacht krijgen binnen het ambtelijk apparaat. 

Salarissen 
De salarislasten nemen ten opzichte van de primaire begroting 2010 toe met € 154.000. 
Deze toename wordt veroorzaakt door de actualisatie van het dit budget op basis van de 
werkelijke salariskosten over het jaar 2009 en een indexering met 0,75%. 

5.3.3 I n f o r m a t i e - en communicat ie techno log ie 

De stadsregio heeft voor haar kantoorautomatisering een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten met de Servicedienst Rotterdam, onderdeel ICT service (hierna te noemen: ISR). 
Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. In deze overeenkomst staan de afgesproken 
servicenormen en het af te nemen dienstenpakket. In 2011 moet het opdrachtgeverschap 
van de SRR richting Servicedienst duidelijker vormen hebben aangenomen. Dit betekent 
o.a. dat ieder kwartaal een overleg met de Servicedienst gevoerd gaat worden waarbij de 
gerealiseerde servicenormen onderwerp van gesprek zijn. 

Naar aanleiding van voortdurende klachten vanuit onze organisatie is in 2009 onderzocht 
of de met ISR gemaakte contractuele afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen en 
of deze de bestaande ICT-behoefte naar behoren dekken. Aansluitend daarop zijn de 
strategische onderwerpen voor een nog op te stellen ICT-visie voor de stadsregio 
benoemd. De ICT-visie zal in 2010 verschijnen en de uitwerking hiervan zal doorlopen tot 
in 2011. Belangrijk aspect hierin zal zijn het verder uitbouwen van workflow 
(digitalisering). 
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5.4 Financiering 
5.4 .1 Treasury func t ie 
De kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de wet Financiering 
decentrale overheden (Fido). Het beleid van de stadsregio voor de treasuryfunctie is 
vastgelegd in het treasury statu ut. Het strategisch doel van de treasuryfunctie kan worden 
geformuleerd als: het sturen en beheersen van geldstromen en financiële posities zodat 
risico's worden beperkt en opbrengsten worden geoptimaliseerd. 

5.4.2 Rentevis ie 
In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een rentevisie lange termijn en een 
rentevisie korte termijn wordt opgesteld. De rentevisie is vervolgens te gebruiken bij het 
opstellen van een liquiditeitsprognose en het bepalen van het moment van lenen of 
beleggen. 

Het gemiddeld belegde vermogen bedroeg in 2009 € 523 miljoen en heeft opbrengsten 
opgeleverd van totaal ruim € 8,3 miljoen. Dit laat zich, na verrekening van gemaakte 
kosten, vertalen naar een rendement van 1,59%. 

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in september 2008 kenmerkte de geldmarkt zich 
door een sterke volatiliteit. Inmiddels is deze wel tot rust gekomen. De rentevisies van de 
verschillende banken zijn echter niet eensluidend. De verwachtingen blijven daarmee 
onzeker. De ontwikkeling in 2009 van korte (Euribor 6 maands) en lange rente (IRS 5 
jaar) wordt in onderstaande afbeelding geïllustreerd. 

Rentetarieven 2009 

3,500% 7 

- Euribor 6 maands 
-IRS 5 jaar 

J F M A M J J A S O N D 

Waarschijnlijk zal de korte rente zich tot 2011 rond het huidige historisch lage niveau 
blijven bewegen. De recent sterk toegenomen financieringsbehoefte van overheden en de 
mogelijkheid van een sneller en robuuster economisch herstel zullen een opwaartse druk 
geven op de lange rente, maar verwacht wordt dat dit zeer geleidelijk zal gaan. 

Bij het prognosticeren van de renteopbrengsten vanaf 2011 is op basis van bovenstaande 
rentevisie rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage van 1,5%. 
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5.4.3 Renter is icobeheer 
Het renterisico dat de stadsregio Rotterdam op de vlottende middelen loopt, kan worden 
getoetst aan de kasgeldlimiet. Volgens deze limiet is de totale omvang van de vlottende 
schuld op enig moment aan een maximum gebonden (8,2% van de lastenkant van de 
begroting). De maximaal toegestane kasgeldlimiet voor 2011 bedraagt op basis van het 
begrotingstotaal € 46,4 miljoen. Deze limiet zal niet worden overschreden. 

Aangezien de stadsregio geen langlopende leningen heeft uitstaan, is toetsing aan de 
renterisiconorm niet relevant. 

5.4.5 Krediet r is ico 
Het kredietrisico (ook wel debiteurenrisico genoemd) is het risico dat een obligatie of 
lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld niet heeft. 
Het kredietrisico wordt vaak uitgedrukt in een rating (zie onderstaande tabel). 

Rating Standard & Poor's Commentaar 
AAA Topkwaliteit 
AA+ Zeer goede kredietwaardigheid 
AA Zeer goede kredietwaardigheid 
AA- Zeer goede kredietwaardigheid 
A Goede kredietwaardigheid 
B Voldoende kredietwaardigheid 

Samengevat geldt: Hoe lager de rating van de tegenpartij, hoe groter de kans op een 
faillissement van de tegenpartij en dus hoe groter het kredietrisico. 
In het treasurystatuut is opgenomen dat er alleen transacties worden afgesloten met 
tegenpartijen die een minimale rating hebben van AA. 

Beleggingsportefeuille stadsregio 
De stadsregio had ultimo 2009 een belegd vermogen van € 534,02 miljoen. Deze 
beleggingen waren verdeeld over de volgende verschillende beleggingsinstrumenten: 

obligaties 1,80 
swaps 30,00 
banksaldi (excl swaps) 183,22 
deposito 319,00 
to taa l 534,02 

Voor 2011 is nog niet concreet aan te geven wat en hoe er in lange middelen (obligaties 
en swaps:uitzettingstermijn > 1 jaar) zal worden belegd. Dat geldt ook voor de korte 
middelen (deposito's: looptijd < 1 jaar). De voorlopige prognoses geven echter aan dat 
een aantal belangrijke fondsen (BOR en FVSV) in dat jaar geheel zullen zijn resp. worden 
uitgeput. Daarnaast zullen ook de vrij besteedbare middelen binnen het fonds BDU de 
komende jaren fors afnemen. Er zal in de komende jaren dus ook minder kunnen worden 
belegd en de renteopbrengsten zullen dan ook dienovereenkomstig dalen. 
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5.5 Verbonden parti jen 
5.5.1 I n le id ing 
De stadsregio Rotterdam heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden 
partijen. Deze verbonden partijen voeren taken uit voor de stadsregio. Deze verbonden 
partijen dragen bij in de realisatie van de beoogde doelstellingen van de programma's. 

5.5.2 B i jdrage p rogrammadoe len 

RET 

Naam RET N.V. 
Doel De doelstelling van de RET N.V. is het realiseren en exploiteren van 

personenvervoer of daaraan gerelateerde activiteiten in of buiten de 
stadsregio. De stadsregio Rotterdam heeft in 2008 het volledige 
juridische eigendom verkregen om inbesteding mogelijk te maken. 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Openbaar vervoer in de Rotterdams regio. 

Deelnemende 
partijen 

Stadsregio heeft 100% van de aandelen. De gemeente Rotterdam 
heeft certificaten van deze aandelen. 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap 
Bestuurlijk belang Houder van 100% van de aandelen. 
Financieel belang De aandelen zijn verkregen om niet en zijn op de balans 

gewaardeerd tegen nihil. 
Eigen vermogen € 104,7 miljoen per 31-12-2008 
Vreemd vermogen € 632,7 miljoen geconsolideerd per 31-12-2008 
Financieel resultaat € 9,8 miljoen over 2008 
Risico's Het economische belang is bij de gemeente Rotterdam gebleven in 

de vorm van certificaten 
Ontwikkelingen Vanaf 2010 verricht de RET tevens regietaken in het openbaar 

vervoer, zoals het zorgen voor een goede afstemming van de 
dienstregeling, tarieven, reisinformatie enz. van de verschillende 
vervoerbedrijven. 

Programma en 
activiteit 

Programma 4.3 Vitale gemeenten in een leefbare regio 
Activiteit 4.3.1 Openbaar Vervoer 

Verkeersonderneming 

Naam De Verkeersonderneming 
Doel Bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied te verbeteren en 

tijdens de ombouw van de A15 te garanderen door combinatie van 
mobiliteits- en verkeersmanagement. 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Bereikbaarheid havengebied 

Deelnemende 
partijen 

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam. In 
de Raad van advies hebben zitt ing: Deltalinqs, Kamer van 
Koophandel, TLN, EVO, gemeente Spijkenisse, provincie Zuid 
Holland en de Politie Rotterdam-Rijnmond. 

Rechtsvorm Nu nog geen. Halverwege 2010 een stichting samen met 
Havenbedrijf en gemeente Rotterdam. 

Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is lid van stuurgroep van het 
samenwerkingsverband. Door dagelijks bestuur aan te wijzen 
persoon zal lid worden van raad van Toezicht van de stichting. 

Financieel belang Aan de exploitatiekosten € 209.000 per jaar plus 1 formatieplaats. 
Daarnaast worden subsidies verstrekt aan projecten die onder regie 
of in opdracht van de Verkeersonderneming worden uitgevoerd, 
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zoals bijvoorbeeld Spitsmijden A15. 
Eigen vermogen 
Vreemd vermogen 
Financieel resultaat 
Risico's 
Ontwikkelingen 

Jaarlijks goed te keuren door stuurgroep VO, Raad van Toezicht 
stichting VO en dagelijks bestuur. 

Programma en 
activiteit 

Bereik! 

Naam Bereik! 
Doel Bereik! is een netwerkorganisatie waarin overheden, bedrijfsleven 

en consumentenorganisaties samenwerken om de bereikbaarheid in 
Haaglanden en de regio Rotterdam te verbeteren. De focus is 
gericht op snel te realiseren maatregelen Bereik! is daarnaast een 
proeftuin voor innovatieve projecten. 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Bereikbaarheid, samenwerking tussen overheden en met 
bedrijfsleven en consumenten. 

Deelnemende 
partijen 

Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, 
gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag. 

Rechtsvorm Geen 
Bestuurlijk belang Via bestuurlijk mobiliteitsoverleg Zuidvleugel, waarin 

portefeuillehouder V&V deelneemt. 
Financieel belang Aan de exploitatiekosten € 256.000 per jaar. Daarnaast kan 

besloten worden om gezamenlijke projecten via de Bereik!-
begroting te laten lopen. Tot en met 2010 was dat het geval voor 
het meldpunt wegwerkzaamheden en DVM Zuidvleugel. 

Eigen vermogen — 
Vreemd vermogen — 
Financieel resultaat — 
Risico's — 
Ontwikkelingen — 
Programma en 
activiteit 

Jaarplan wordt goedgekeurd door BMOZ en door dagelijks bestuur. 

ROV Zuid-Hol land 

Naam Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
Doel Deelnemende partijen adviseren en ondersteunen bij de uitvoering 

van het verkeersveiligheidsbeleid in hun regieqebied. 
Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Verkeersveiligheidsbeleid 

Deelnemende 
partijen 

Stadsgewest Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, stadsregio 
Rotterdam 

Rechtsvorm Samenwerkingsverband, ondergebracht bij Provincie Zuid-Holland 
Bestuurlijk belang — 
Financieel belang € 291.000,= per jaar 
Eigen vermogen Voorziening eind 2008 € 809.000,= 
Vreemd vermogen — 
Financieel resultaat — 
Risico's — 
Ontwikkelingen — 
Programma en 
activiteit 

Naast de gezamenlijke activiteiten voor de drie regievoerders 
verzorgt het ROV-ZH in opdracht van de stadsregio werkzaamheden 
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voor de implementatie en up to date houden van het monitorings-
en analyse-instrument ViaStat-online bij de regiogemeenten. 

Nat iona le Databank Wegverkeersgegevens 

Naam Nationale Databank Wegverkeersgeqevens 
Doel Verzameling en distributie van gegevens over snelheid van het 

autoverkeer op daarvoor afgesproken wegen in Nederland. 
Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Betere benutting van het wegennet door verbetering van 
reisinformatie en dynamisch vekeersmanagement. 

Deelnemende 
partijen 

Rijkswaterstaat en een groeiend aantal provincies, stadsregio's en 
grote gemeenten. 

Rechtsvorm Samenwerkingsverband. De uitvoeringsorganisatie is ondergebracht 
bij Rijkswaterstaat. 

Bestuurlijk belang In Raad van Toezicht zijn stadsregio's via bestuurder van SkVV 
vertegenwoordigd. 

Financieel belang Circa € 150.000,= per jaar. Daarnaast subsidieert de stadsregio 
eenmalig de regiogemeenten t.b.v. de gegevensinwinning, die in 
natura aan het NDW wordt geleverd. 

Eigen vermogen — 
Vreemd vermogen --
Financieel resultaat — 
Risico's — 
Ontwikkelingen Mogelijk uitbreiding met een vergelijkbare databank voor openbaar 

vervoergegevens. 
Programma en 
activiteit 

In ondernemingsplan 2008-2013 zijn de doelen, activiteiten en 
organisatie vastgelegd. 

S k W 

Naam Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer 
Doel SkVV is de samenwerking van de zeven stadsregio's in het kader 

van verkeer en vervoer. In SkVV-verband worden gezamenlijke 
verkeers- en vervoersactiviteiten op nationaal niveau uitgevoerd. 
Daaronder valt onder meer het bestuurlijk overleg met de 
rijksoverheid. 
SkVV bestaat bewust uit een kleine organisatie die de 
samenwerking met de zeven regio's op het gebied van verkeer en 
vervoer ondersteunt, vertegenwoordigt en gezamenlijke 
besluitvorming voorbereidt. 
Het SkVV is formeel gesprekspartner van het rijk in Nationaal; 
Mobiliteitsberaad en in die zin gelijkwaardig aan koepels zoals de 
VNG en IPO. De belangen van de stadsregio's worden door het SkVV 
vertegenwoordigd richting andere overheden. Daarnaast worden 
binnen het SkVV ook concrete kennis en ervaringen met projecten 
uitgewisseld. 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Afstemming beleid conform planwet Verkeer en Vervoer 

Deelnemende 
partijen 

Andere 6 stadsregio's 

Rechtsvorm Geen 
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer neemt deel aan 

portefeuillehoudersoverleg SkVV. 
Financieel belang € 125.000 per jaar 
Eigen vermogen — 

Begroting 2011 stadsregio Rotterdam 55 



Vreemd vermogen — 
Financieel resultaat — 
Risico's — 
Ontwikkelingen — 
Programma en 
activiteit 

— 

Stedenbaan 

Naam Stedenbaan 
Doel Het beter afstemmen van de stedelijke ontwikkeling op de 

bereikbaarheid van knooppunten en stations. 
Stedenbaan richt zich op het beter benutten en versterken van 
bestaande steden en dorpen en bestaande infrastructuur van het 
hoofdrailnet van de Zuidvleugel door: 
• een beter treinproduct: sneller, frequenter, gelijkvloerse instap 
• beter voor- en natransport naar en van stations 

(ketenmobiliteit) 
• beter en intensiever grondgebruik nabij stations 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Versterking economie, verbetering bereikbaarheid, concentratie 
ruimtelijke ontwikkeling 

Deelnemende 
partijen 

Provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam, Stadsgewest 
Haaglanden, Regio Holland-Rijnland, Drechtsteden, Midden-Holland 
(ISMH), Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, ProRail en NS. 

Rechtsvorm Geen rechtsvorm, betreft samenwerkingsverband, ondergebracht bij 
Provincie Zuid-Holland 

Bestuurlijk belang Portefeuillehouders V&V en RO nemen deel aan Bestuurlijke 
commissie Stedenbaan. 

Financieel belang Circa € 150.000 per jaar. 
Eigen vermogen — 
Vreemd vermogen — 
Financieel resultaat — 
Risico's — 
Ontwikkelingen — 
Programma en 
activiteit 

Programma 4.2 Vitale regio in een concurrerende randstad 
Activiteit 4.2.4 Ruimtelijk beleid. 

5.5.3 Be langr i j ke on tw ikke l i ngen 

Belangrijke ontwikkelingen zijn er op het gebied van: 

RET 
Tegen de inbesteding van het busvervoer in de stadsregio in 2008, is door een andere 
vervoerder bezwaar gemaakt. Het verzoek van deze vervoerder bij de 
voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven om het treffen 
van een voorlopige voorziening, is door deze rechter afgewezen, met de kanttekening dat 
de Stadsregio in de bezwaarschriftenprocedure nader moet onderzoeken of aan alle 
voorwaarden voor inbesteding is voldaan. 
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6 Kostenverdeelstaat 
Kos tuwcrdMls taa t begroting 2011-201« 
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juridische ontlersteuning 1'. 1?' 9 246 11.008 4 933 2 789 3,476 0 4 743 2 074 891 0 1 968 3 994 0 2 932 2 320 25.188 
ARBO kosten *0 ÏCC 14 794 17,613 7 893 4 462 5 561 0 7 590 3 319 1 426 0 3,149 6 391 0 4 691 3 712 40.300 
kosten WW en FPU '!4 f, 34 765 41.390 18 550 10 485 13,069 0 17 835 7 800 3 350 0 7 400 15 019 0 11 024 8 723 94.705 
woon- en werkverkeer ■,: J1

-? 18 862 22 456 10 064 5 689 7 091 0 9 677 4 232 1 818 0 4015 B.148 0 5,981 4 733 51.383 
netto kosten OR *• ^ '^ 2 959 3 523 1.579 892 1.112 0 1 518 664 285 0 630 1,278 0 938 742 8.060 
werving nieuw personeel Ui ' a i 8 876 10 568 4,736 2 677 3 337 0 4,554 1 991 855 0 1 889 3,835 0 2 815 2 227 24.180 
representatiekosten extern ^ i !<i'' 8B76 10 568 4 736 2 677 3,337 0 4 554 1 991 855 0 1,889 3 835 0 2 815 2 227 24.180 
reis- en verblijfkosten i ' . ? '•■„ 
totaal •■ ' i ■ 

13.314 15 852 7 104 4 016 5 005 0 6 831 2 987 1.283 0 2.834 5 752 0 4 222 3 341 36.270 

Huisvestmatoven 
huur -.: ? ^ 93 SS4 115 143 43 179 31 089 23,892 0 60 162 17 271 2 879 0 23 029 41 739 0 31 664 20 150 251.875 
afschrijving, verbouw + inricht. C

1 ;•-'." 31 711 39 029 14 636 10 538 8 098 0 20 393 5 854 976 0 7 806 14 148 0 10,733 6 830 85.376 
servicekosten ■

i;
' ' .0 ' 29 937 36.846 13817 9 948 7 645 0 19 252 5 527 921 0 7,369 13 357 0 10 133 6 448 80.600 

energie *ts-t< 13.472 16 581 6 218 4,477 3 440 0 8 663 2,487 415 0 3 316 6 010 0 4 560 2 902 36.270 
facility algemeen 5 O.v: 2 994 3 685 1.382 995 765 0 1 925 553 92 0 737 1 336 0 1,013 645 B.060 
schoonmaakkosten < ' ' f ;

-
9 355 11 514 4.318 3 109 2 389 0 6 016 1.727 288 0 2 303 4,174 0 3.166 2,015 25.188 

overige huisvestmglasten V.. ■'..' 35.925 44 215 16.581 11,938 9 175 0 23 102 6,632 1.105 0 8 843 16 028 0 12 159 7,738 96.720 
doorberekening Bereik ■ 'S t- '* 
totaal S.^.-'i-l 

9 355- 11.514- 4.318- 3 109- 2 389- 0 6 016- 1.727- 288- 0 2 303- 4,174- 0 3 166- 2,015- 25.188-

Communicatie en Beroep en Bezwaar 
164 324 195 638 87.679 49 562 61 774 0 84 302 36 868 15 834 0 34 977 70 988 0 52 106 41.230 447.640 

directe lasten beroep- en bezwaar ; s ? :
: 

totaal - K U w , 
S.589 6 655 2 982 1.686 2 101 0 2 868 1.254 539 0 1,190 2415 0 1 772 1 402 15.226 

salarissysteem i.
1
* ?<*C 17.752 21 135 9 472 5 354 6 674 0 9 107 3 983 1 711 0 3,779 7,669 0 5 629 4,454 48.360 

DVD 1DR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
kopieerkosten '■■', '?• 21.329 25 595 11.510 6 484 8 082 0 11,029 4 840 2,079 0 4 592 9 214 0 6 763 5,352 58.435 
drukwerk ' .•.-: 1 471 1.765 794 447 557 0 761 334 143 0 317 635 0 466 369 4.030 
catering / kantine kosten ■■' ' i * IS 445 18.535 8 335 4 695 5,852 0 7 987 3 505 1 505 0 3 325 6 672 0 4 898 3 875 42.315 
porti t l 1'i ' 8 090 9 709 4.366 2 460 3 066 0 4 184 1,836 788 0 1 742 3 495 0 2.565 2 030 22.165 
bnefpamer, enveloppen J

 f
: : ' ' 1 471 1 765 794 447 557 0 761 334 143 0 317 635 0 466 369 4.030 

koener L's'-: 2 206 2 648 1 191 671 836 0 1 141 501 215 0 475 953 0 700 554 6.045 
accountantskosten ~'Z •2'-. 25 742 30 891 13 892 7 826 9 754 0 13 311 S841 2 509 0 5 542 n i2i 0 8 163 6,459 70.525 
telefoon / telecom + telefoonkamer 18 387 22.065 9.923 5 S90 6 967 0 9,508 4,172 1 792 0 3 958 7,943 0 5 831 4,614 50.375 
documentatie / abonnementen • ? Z->i 4.781 5.737 2 580 1.453 1811 0 2 472 1,085 466 0 1.029 2 065 0 1 516 1 200 13.098 
automatisenngskosten 2 ' ' .l '■' 90 466 108 560 48 819 27 502 34.279 0 46 779 20 528 8.816 0 19,475 39 081 0 28 686 22,699 247.845 
bankkosten ^,o : - 1.839 2 206 992 559 697 0 951 417 179 0 396 794 0 583 461 5.038 
kantoorbenooigoheoen :.- U 5.516 6 619 2,977 1 677 2 090 0 2 852 1,252 538 0 1 187 2 383 0 1 749 1.384 15.113 
archiefvernietiging t reststoffenmanagement ( 3 O"! 368 441 19B 112 139 0 190 83 36 0 79 159 0 117 92 1.008 
totaal *.("■ '-••r 

subtotaal f> ' 37 . ' k i ' 2.474.498 2.956.245 1.306.563 

totaal *.("■ '-••r 

subtotaal f> ' 37 . ' k i ' 2.474.498 2.956.245 1.306.563 684.418 901.165 0 1.370.662 568.667 

21.000-

205.240 0 532.656 1.062.671 0 792.357 619.470 6.737.306 

DEKKING DOOR PROJECT PMR 

2.956.245 1.306.563 684.418 901.165 0 1.370.662 568.667 

21.000-

205.240 0 532.656 1.062.671 0 792.357 619.470 

21.000-

TOTAAL tt.?3-,\->*. 684.418 901.165 0 1.370.662 547.667 205.240 0 532.656 1.062.671 0 792.357 619.470 6.716.306 
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7 Staat van reserves en voorzieningen 2011 
O m s c h r i j v i n g 

werkel i jk 
saldo per eind 
rekeningjaar 

2009 

begrote 
toevoegingen 

2010 

begrote 
ontt rekkingen 

2010 

begroot 
saldo per eind 
begrot ingsjaar 

2 0 1 0 

begrote 
toevoegingen 

2011 

Begrote rente 

2011 

begrote 
ontt rekkingen 

2011 

begroot 
saldo per eind 
begrot ingsjaar 

2 0 1 1 

- Algemene reserve 250.000 250.000 
- Bestemmingsreserve Jeugdzorg/bestr i jding wachtl i jsten 0 0 
- Bestemmingsreserve Proactieve Milieuaanpak 62.885 62.885 
- Bestemmingsreserve Beheer Groen Akkoord 1.959.762 365.335 909.807 1.415.290 
- Bestemmingsreserve Invester ingen Groen Akkoord 1.393.800 32.737 1.426.537 
- Bestemmingsreserve Waterbeleid 88.939 88.939 
- Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 15.082.160 15.082.160 
- Bestemmingsreserve Economie 62.000 62.000 
- Bestemmingsreserve Verstedeli jkingsafspraken 133.940 133.940 
- Bestemmingsreserve Klimaat 328.000 328.000 
- Bestemmingsreserve Milieu 41.730 41.730 
- Bestemmingsreserve Sociaal beleid 1.000.000 387.858 612.143 
- Bestemmingsreserve Ieder Kind Wint 278.412 278.412 
- Bestemminqsreserve BWS 52.798.909 3.250.439 56.049.348 

1.500.000 

38.127 600.000 

99.949 

250.000 
1.500.000 

62.885 
1.415.290 

864.664 
88.939 

15.082.160 
62.000 

133.940 
328.000 

41.730 
612.143 
278.412 

55.949.399 
|Siibtot»alilte»erva»g^>s^:^'I^S«gtf^Mfc»a«BWB!^iS^.73. ,4aO:S37n 3.648 .511 1.297.665 75 .831 .384 qüSOO;O0O.jfc<iUi!fe38;t27j|Stfc; 699 .949 V-V76.669.562 

- Fonds Groen 
- Omslagfonds 
ISubióiaatyóorztenlngen : '■ "r'~\ß y ''"","U'ï" 
- Voorziening PMR/Groene Verbinding 
- Luchtkwali teit subsidies 
- BDU uitvoeringsprojecten nog te verpl ichten 
- BDU uitvoeringsprojecten verpl icht 
- BDU OV 
- OV Chipkaart 
- OV Reizigers Info Systeem Schiedam 
- Openbaar Vervoer algemeen 
- Bereikbaarheidsfonds nog te verpl ichten (BOR) ' 
- Bereikbaarheidsfonds verpl icht (BOR) * 

- FVSV nog te verplichten 
- FVSV verpl icht 
- Sociaal Beleid verpl icht 
: BWSmyerplicht_ 
SubTötialJmoj2§nl'ngên^ 

8.269.441 
305.876 

8.575.317 
13.729.724 

2.215.829 
47.542.572 

156.973.962 
3.998.310 
6.404.396 

400.000 
94.800.112 
62.648.862 
69.049.288 

1.160.097 
10.821.724 

2.634.173 
35.161 

314.202 
'472:728.412 

1.154.200 
1.910.379 

J .064 .579 
98.701 

1.100.000 

1.198.701 

■' Pi 

1.000.000 
26.342.496 
26.973.962 

3.300.000 

36.623.539 

5.113.738 

453.980 
99.807.715 

9.423.641 
2.216.255 

"J":Jï: 6.3SC896 ' 
13.828.425 

2.315.829 
21.200.076 

130.000.000 
3.998.310 
6.404.396 

400.000 
91.500.112 
62.648.862 
32.425.749 

1.160.097 
5.707.986 
2.634.173 

35.161 
-139.778 

. . _ 7 ? ; „ ^ „ 

, o 
66.875 

658.921 

128.161 

128.161 
207328 

725.796 207.928 :i 

1.759.111 7.792.691 
2.216.255 

1.7S9:iU J l 10.008.946 
14.103.228 

2.974.750 
11.200.076 10.000.000 
32.500.000 97.500.000 

1.000.000 2.998.310 
1.000.000 5.404.396 
100.000 300.000 

2.471.244 89.028.868 
36.850.484 25.798.378 

30.000 32.395.749 
1.160.097 
5.707.986 
2.634.173 

35.161 
-139.778 

,85.151.804".7'"289:901.318} 

[ S u b t o t a a l V o o r z i e n i n g e n f^481 .303:?29Mai iS4S2a3.a80jm?99;807ä715lgg3re^ 

T o t a a l r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n 554 .784 .266 7 .911 .791 101 .105 .380 4 6 1 . 5 9 0 . 6 7 8 2.225.796 374 .216 87 .610 .864 376 .579 .826 

* De b i j d r a g e n i n h e t k a d e r v a n h e t B e r e i k b a a r h e i d s o f f e n s i e f d i e n e n u i t e r l i j k 2 0 1 1 t e z i j n b e s t e e d . De t h a n s r e s t e r e n d e sa ld i v a n a f 2 0 1 1 z u l l e n 
b i j b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2 0 1 0 t e r b e g r o t i n g w o r d e n g e b r a c h t . H i e r m e e z u l l e n d e sa ld i na 2 0 1 1 n i h i l z i j n . 
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8 Staat van reserves en voorzieningen 2012-2014 

Omschri jv ing 
begroot begroot begroot begroot 

saldo per eind begrote Begrote rente begrote saldo per eind begrote Begrote rente begrote saldo per etnd begrote Begrote rente begrote saldo per eind 
begrotingsjaar toevoegingen onttrekkingen begrotingsjaar toevoegingen onttrekkingen begrotingsjaar toevoegingen onttrekkingen begrotingsjaar 

2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 

- Algemene reserve 250.000 
- Bestemmmgsreserve Jeugdzorg/bestrijding wachtlijsten 1.500.000 
- Bestemmingsreserve Proactieve Milieuaanpak 62.885 
- Bestemmingsreserve Beheer Groen Akkoord 1.415.290 
- Bestemmingsreserve Investeringen Groen Akkoord 864.664 
- Bestemmingsreserve Waterbeleid 88.939 
- Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 15.082.160 
- Bestemmingsreserve Economie 62.000 
- Bestemmingsreserve Verstedelijkingsafspraken 133.940 
- Bestemmmgsreserve Klimaat 328.000 
- Bestemmingsreserve Milieu 41.730 
- Bestemmingsreserve Sociaal beleid 612.143 
- Bestemmingsreserve Ieder Kind Wint 278.412 
- Bestemminqsreserve BWS 55.949.399 

34.199 

250.000 
1.500.000 

62.885 
1.415.290 

898.863 
88.939 

15.082.160 
62.000 

133.940 
328.000 
41.730 

612.143 
278.412 

55.949.399 

34.712 

383.318 

250.000 
1.500.000 

62.885 
1.415.290 

933.575 
88.939 

15.082.160 
62.000 

133.940 
328.000 
41.730 

612.143 
278.412 

56.332.717 

35.233 

405.532 

250.000 
1.500.000 

62.885 
1.415.290 

968.808 
88.939 

15.082.160 
62.000 

133.940 
328.000 
41.730 

612.143 
278.412 

56.738.249 
iSuMotaal Reserves 76.669.5S2 34.199 76.703.761 383.318 34.712 77.087.079 405.532 35.233 77.562.556 

- Fonds Groen 
- Omslagfonds 
Subtotaal voomieningen 

- Voorziening PMR/Groene Verbinding 
- Luchtkwaliteit subsidies 
- BDU uitvoeringsprojecten nog te verplichten 
- BDU uitvoeringsprojecten verplicht 
- BDU OV 
- OV Chipkaart 
- OV Reizigers Info Systeem Schiedam 
- Openbaar Vervoer algemeen 
- Bereikbaarheidsfonds nog te verplichten (BOR) • 
- Bereikbaarheidsfonds verplicht (BOR) ' 

- FVSV nog te verplichten 
- FVSV verplicht 
- Sociaal Beleid verplicht 
- BWS verplicht 
Subtotaal voorsentngen als overlopend passief 

7.792.691 105.919 1.462.793 6.435.817 
2.216.255 2.216.255 

JO.008.946 0 JOS.919 1.462.793 8.652.072 
14.103.228 170.298 5.500.000 8.773.526 
2.974.750 658.921 3.633.671 

10.000.000 4.000.000 6.000.000 
97.500.000 25.216.440 72.283.560 

2.998.310 1.000.000 1.998.310 
5.404.396 1.500.000 3.904.396 

300.000 100.000 200.000 
89.028.868 4.000.000 85.028.868 
25.798.378 25.798.378 
32.395.749 32.395.749 

1.160.097 1.160.097 
5.707.986 5.707.986 
2.634.173 2.634.173 

35.161 35.161 
-139.778 -139.778 

289.901.318 658.92 J 170.298 41.316.440 249.414.097 

76.047 
65.801 

2.732.049 

2.732.049 

8.773.526 
500.000 

3.000.000 
39.127.950 

1.000.000 
2.000.000 

100.000 
17.500.000 

65.801 72.001.476 

Voofilenln 

0 
o 

3.779.815 
2.216.255 
S.920.023 

65.801 
3.133.671 
3.000.000 

33.155.610 
998.310 

1.904.396 
100.000 

67.528.868 
25.798.378 
32.395.749 

1.160.097 
5.707.986 
2.634.173 

35.161 
-139.778 

177.412.621 
0 

3.836.512 
2.216.255 
6.052.767 

66.788 
500.000 2.633.671 

3.000.000 0 
33.155.610 0 

998.310 0 
1.904.396 0 

100.000 0 
16.611.028 50.917.840 

25.798.378 
32.395.749 

1.160.097 
5.707.986 
2.634.173 

35.161 
-139.778 

56.269.544 12J.2J0.065 

299.910.264 658.921 276.217 42.779.233 258.066.169 141.848 74.733.525 183.332.644 56.269.344 127.262.832 

Totaal resetves en voorz lenl iwen 376.579.826 658.921 310.416 42.779.233 334.769.930 383.318 176.560 74.733.525 260.419.723 

arheldsoffensief dienen u i ter l i j k 2011 te z i jn besteed. De thans resterende saldi vanaf 2011 zul len • De bi jdragen In het kader van het Ben 
b i j begrot ingswi jz ig ing 2010 te r begrot ing worden gebracht. Hiermee zul len de saldi na 2011 nihi l z i jn . 

56.269.344 204.825.388 
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9 Inwoneraantal per gemeente 

Gemeente Aantal inwoners Berekende bijdrage Inwonerbijdrage 
per 1 januari 2010 per inwoner 2011 

Albrandswaard 24.081 € 4,78 115.129 
Barendrecht 46.525 € 4,78 222.431 
Bernisse 12.454 € 4,78 59.541 
Brielle 15.752 € 4,78 75.309 
Capelle aan den IJssel 65.406 € 4,78 312.699 
Hellevoetsluis 39.799 € 4,78 190.275 
Krimpen aan den IJssel 28.832 € 4,78 137.843 
Lansingerland 52.535 € 4,78 251.164 
Maassluis 31.625 € 4,78 151.196 
Ridderkerk 44.826 € 4,78 214.308 
Rotterdam 590.131 € 4,78 2.821.352 
Schiedam 75.792 € 4,78 362.353 
Spijkenisse 72.442 € 4,78 346.337 
Vlaardingen 70.540 € 4,78 337.244 
Westvoorne 14.072 € 4,78 67.277 

ITOTAAL 1.184.812 5.664.456 

bron: Statline Databank CBS, aantal inwoners per 1-1-2010; actualisatie 26-2-2010 
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10 Vaststell ingsbesluit 

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, 

gelet op artikel 49, lid 7 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 26 mei 2010; 

b e s l u i t : 

1. de begroting 2011 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2010 van het algemeen bestuur, 

de secretaris, de voorzitter, 

mr. M.C. Jansen ing. A. Aboutaleb 
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