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1. Inleiding 

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2011. Daarmee legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het 
algemeen bestuur over het gevoerde beleid. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de planning en control cyclus 
van het verslagjaar 2011. In de jaarrekening wordt aan de hand van de 3 W-vragen (wat wilden we bereiken?, wat 
is daarvoor gedaan? en wat heeft het gekost?) ingegaan op hetgeen is bereikt en tegen welke kosten. Daarnaast 
wordt middels de programmarekening en de balans inzicht gegeven in de financiële positie van de stadsregio en 
worden de gerealiseerde baten en lasten weergegeven. Het eindresultaat van baten en lasten komt tot uitdrukking 
in de balans die de vermogenspositie van de stadsregio aangeeft. Met dit document wordt voldaan aan alle eisen 
die er vanuit de wetgeving aan de verslaglegging en verantwoording aan de stadsregio worden opgelegd. 

2011 in vogelvlucht 

2011 is een turbulent jaar gebleken. Wat veel aandacht van het bestuur en de organisatie heeft gevergd zijn de 
ontwikkelingen naar aanleiding van de aangekondigde afschaffing van de Wgr-plus. Vooral de onduidelijkheid over 
het eindbeeld dat de regering voor ogen stond bij de vorming van de vervoersautoriteit maakte, dat dit onderwerp 
in 2011 veel t i jd heeft gekost. Wel duidelijk was de uitspraak van ons bestuur dat de SR opgeheven zou worden en 
hier zijn in 2011 dan ook de noodzakelijke acties voor in gang gezet. Omdat de wetgeving omtrent de opheffing 
van de Wgr-plus op dit moment nog niet rond is, is er bij het opstellen van deze jaarrekening voor gekozen om 
vooralsnog geen rekening te houden met de opheffing. Alleen in de paragraaf weerstandsvermogen zijn kosten en 
risico's die betrekking hebben op de afbouw benoemd. 

Een ander onderwerp uit het regeerakkoord betreft de verplichting voor stadsregio's Rotterdam, Amsterdam en 
Den Haag om het openbaar vervoer aan te besteden. Om de RET in staat te stellen mee te dingen naar concessies 
zijn in 2011 de aandelen van RET NV van de stadsregio overgedragen aan de gemeente Rotterdam. Daarnaast is 
de aanbesteding van het busvervoer opgepakt en dit heeft in 2011 geleid tot een bijbehorend programma van 
eisen. Inmiddels heeft de gunning van de busconcessie plaatsgevonden. 

Nadat in 2010 al een bezuiniging van € 1,6 mld op de BDU was doorgevoerd door de stadsregio werd in 2011 
duidelijk, dat er als uitvloeisel van het regeerakkoord, voor de periode 2012-2021 een bedrag van nog eens € 523 
min moest worden bezuinigd op de BDU. Dit betrof zowel een generieke korting als een additionele korting voor de 
drie grootstedelijke stadsregio's waar het openbaar vervoer moest worden aanbesteed. In 2011 is van de 
taakstelling al € 329 min concreet ingevuld. De invulling van het resterende deel staat gepland voor het eerste 
halfjaar van 2012. 

Terugkijkend naar 2011 moeten in ieder geval ook nog de invoering van de investeringsreserve en de gemaakte 
woningmarktafspraken als gerealiseerde mijlpaal worden genoemd. 

Rekeningresultaat 
Het rekeningresultaat 2011 na bestemming bedraagt € 3,6 min positief. Van dit resultaat wordt per saldo € 2,9 
min toegevoegd aan de in 2010 nieuw gevormde bestemmingsreserve weerstandsvermogen. Deze reserve dient 
als dekking voor de tegenvallers in de sfeer van de algemene middelen. Daarnaast wordt € 0,7 min toegevoegd 
aan de reserve Verkeer en Vervoer. 

In de 2 e bestuursrapportage 2011 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 2,1 min. Het verschil 
tussen deze bedragen wordt verklaard door: 

omslagbijdrage Verkeer en Vervoer (€700.000) 
onderuitputting op overhead en activiteiten gefinancierd uit algemene middelen (€ 700.000) 
extra renteopbrengsten (€ 100.000) 

Accountant 
Bij deze jaarrekening is ook de controleverklaring yan de accountant toegevoegd. Over 2011 heeft de accountant 
wederom een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid afgegeven. Naar 
aanleiding van opmerkingen in eerdere rapportages en managementletters van de accountant zijn in deze 
jaarrekening een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn de verschillen tussen de budgetten zoals opgenomen 
in de begroting en de daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven vollediger toegelicht. Ook is op verzoek van de 
accountant bij de financiële toelichting van de programma's de kolom "primaire begroting 2011" toegevoegd. In 
voorgaande jaarrekeningen werd alleen het verschil tussen de standen van de 2 e bestuursrapportage en de 
jaarrekening gepresenteerd. De toevoeging van de kolom "primaire begroting 2011" geeft het bestuur meer 
inzicht. 
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Ten-slotte was er nog de opmerking dat in de begroting bij-het programma-Bereikbaarheid en_Mobiliteit de _ 
verwachte aan te gane verplichtingen worden weergeven, terwijl de rekening de gedane bestedingen laat zien. 
Hoewel dit conform het baten/lasten stelsel een juiste werkwijze is, gaf dit toch onvoldoende inzicht. In overleg 
met de accountant is ervoor gekozen om bij het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit een uitgebreide 
toelichting op de verschillende cijfers te presenteren. 

Ook is in de jaarrekening 2011 een stelselwijziging doorgevoerd. Voor het eerst zijn de sleutels van de 
kostenverdeelstaat zoals die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting óók toegepast op de jaarrekening. 
Reden hiervan is, dat deze vereenvoudiging de organisatie veel werk bespaart bij de realisatie van de 
jaarrekening, terwijl het niets afdoet aan de juistheid en inzichtelijkheid van de jaarrekening. 
Gelijk aan de presentatie in de jaarrekening 2010 zijn de overheadkosten door middel van de kostenverdeelstaat 
op activiteitenniveau verdeeld. Deze stelselwijziging heeft geen effect gehad op het vermogen en resultaat. 

Leeswi jzer 

Voor de opzet en indeling van de jaarrekening 2011 is aangesloten bij de door het algemeen bestuur vastgestelde 
l e begrotingswijziging 2011. Bij deze wijziging is gekozen voor een nieuwe programma indeling voor de begroting 
en wordt beter aangesloten op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
In de hoofdstukken 2 t /m 5 van de jaarrekening worden de balans en het financieel resultaat benoemd en 
toegelicht. In hoofdstuk 6 worden de beleidsmatige - en de financiële afwijkingen op de programma's en 
activiteiten ten opzichte van de begroting toegelicht. In de hoofdstuk 7 komen de paragrafen aan de orde. De 
hoofdstukken 8 en 9 geven de weergave van de reserves en fondsen en de Verantwoording 2011 conform SiSa. In 
hoofdstuk 10 is de controleverklaring van de accountant opgenomen. Het vaststellingsbesluit van het algemeen 
bestuur is in hoofdstuk ü opgenomen. Tenslotte zijn de bijlagen in de hoofdstuk 12 opgenomen. 
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2. Balans per 31 december 2011 

31-12-2010 

A V a s t e a c t i v a 

Materiele vaste activa 

inrichting en verbouwing 

software 

Financiële vaste activa 
Effecten 

Waarborghypotheken 

Immater ië le vaste activa 

Disagio op effecten 

subtotaal vaste activa 

D V l o t t e n d e a c t i v a 

Vorderingen 

Debiteuren 

Liquide Middelen 

Kas 

Banken 

Overlopende activa 

subtotaal vlottende activa 

0 
193.608 

97.612.920 

1.771.263 

1.572.177 

101.150.168 

558 
426.892.677 

24.029.615 

455.03 J. 669 

67.427 

64.063 

1.800.000 

1.636.893 

N Eigen v e r m o g e n 

Algemene reserve 

Resultaat boekjaar 

Bestemmingsreserves 

subtotaal eigen vermogen 

P Schu lden o p l a n g e t e r m i j n 

Groenprojecten 
Waarborghypotheken 

S V l o t t e n d e pass iva 

Crediteuren 

Overlopende passiva 

subtotaal vreemd vermogen 

216 
538.051.994 

47.919.822 

587.706.322 

1.000.000 

3.580.176 

72.171.406 

21.944.366 

1.771.263 

29.331.594 

426.383.033 

1.000.000 

357.656 

57,960.405 

23.426.931 

1.636.893 

17.916.494 

488.977.166 

5S6.181.837 5 9 1 . 2 7 5 . 5 4 4 T o t a a l 556.181.837 591.275.544 
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3. Toelichting op de balans 

Algemeen 

Alle vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De 
afschrijvingen zijn lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische levensduur met inachtneming 
van een eventuele restwaarde. De overige activa en passiva zijn alle gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Toelichting per balanspost 

A Vaste activa 

Materiële vaste activa 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld gemeenten verricht de stadsregio geen directe investeringen. Uitzondering hierop 
zijn de in de jaren 2002, 2006 en 2007 geactiveerde uitgaven voor de verbouwing en inrichting van de huisvesting 
van de stadsregio. De eind 2010 gedane investeringen in nieuwe software, die vanaf 2011 in gebruik zijn 
genomen, zijn met ingang van 2011 in de staat van activa opgenomen. Daarbij is uitgegaan van een economische 
levensduur van 5 jaar. Het verloop kan als volgt worden weergegeven: 

Verbouwing en inr icht ing Jaren Jaar van Invester ing Afschri jv ing  
afschri jv ing aanschaf t / m 2010 

Verminder ing / 
Boekwaarde vermeerder ing Afschri jv ing Boekwaarde 

31-12-2010 2011 2011 31-12-2011 

nrichting/verbouwing Meent 106 5 2002 1.296.002 1.296.002 0 
nventaris 5 2004 8.328 8.328 0 
uitbreiding 2e etage 5 2006 334.671 285.050 49.621 
uitbreiding 2e etage 5 2007 84.127 67.301 16.825 
vervanging airco le etage 5 2.007,00 4.902 3.922 980 

0 
0 

49.621 
16.825 

980 

Totaal verbouwing en inr icht ing 1.728.030 1.660.603 67.427 67.427 
De in 2007 verantwoorde investeringen zijn in 2006 uitgevoerd. 

Software 
Verminder ing / 

Jaren Jaar van Invester ing Afschri jv ing Boekwaarde vermeerder ing Afschr i jv ing Boekwaarde 
afschri jv ing aanschaf t / m 2010 31-12-2010 2011 2011 31-12-2011 

Projectmodule & Synergy 
Investeringen software 

2010 
2011 

64.063 
158.397 

64.063 
158.397 

12.813 
15.840 

51.251 
142.557 

Totaal sof tware 222.460 64.063 158.397 28.653 193.808 

Totaal generaal 1.950.490 1.660.603 131.490 158.397 96.080 193.808 

Financiële en immateriële vaste activa 
De effectenportefeuille bestaat per balansdatum uit een pakket obligaties van nominaal € 97,6 miljoen. In principe 
worden deze beleggingen tot het einde van de looptijd aangehouden. Desgewenst zijn deze obligaties vrij 
verhandelbaar tegen de dan geldende beurskoersen. Het disagio op bovengenoemde obligaties wordt 
tijdsevenredig gedurende de looptijd afgeschreven ten laste van het behaalde beleggingsresultaat. 

De aanwezige waarden zijn per balansdatum en fonds als volgt te specificeren: 
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Tegenparti j 
Jaar Nominaal 

Rating (laatste) bedrag per 
aflossing 31-12-2010 

Aangekocht Afgelost Nominaal 
bedrag per 

31-12-2011 

(Dis)agio 
per 

31-12-2010 

Meegekocht Afschrijvingen 
en correcties 

2011 

(Dis)agio 
per 

31-12-2011 
Europese Investeringsbank AAA 2011 

Rabobank Nederland AA+ 2014 
ING Bank N.V. (staatsgarantie) AAA 2014' 
Abbey National (covered) AAA 2014 
Cades AAA 2014 
Europese Unie AAA 2014 
Bank Nederlandse Gemeenten AAA 2015 

Nederlandse Waterschapsbank AAA 2015 
Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 2015 
Wereldbank AAA 2015 
RBS (covered) AAA 2015 
Crédit Fonder (covered) AAA 2016 

ING BANK (covered) AAA 2016 
Europese Unie AAA 2016 
Rabobank Nederland AA+ 2016 
Vlaamse Gemeenschap AA+ 2016 
Europese Investeringsbank AAA 2016 
Swedbank Hypotek (covered) AAA 2016 

839 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.112.920 
5.000.000 
7.500.000 
7.500.000 
7.500.000 
7.500.000 
7.500.000 
5.000.000 
5.000.000 

5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
5.112.920 
5.000.000 
7.500.000 
7.500.000 
7.500.000 
7.500.000 
7.500.000 
5.000.000 
5.000.000 

229.400 
175.000 
17.500 
272.000 
166.000 
72.200 
33.500-
212.400 
536.858-
78.500 
91.500 
48.000 
321.000 
351.000 
236.250 
29.500 
111.000 

839 
47.952 
35.106 
3.135 
44.078 
26.619 
10.968 
4.598-
28.559 
64.788-
10.020 
10.851 
5.544 
36.357 
39.109 
25.249 
3.161 
11.392 

181.448 
139.894 
14.365 
227.922 
139.381 
61.232 
28.902-
183.841 
472.070-
68.480 
80.649 
42.456 
284.643 
311.891 
211.001 
26.339 
99.608 

TOTAAL-GENERAAL 

De beurswaarde per 1 april 2012 van de obligaties bedraagt € 102.991.737. 

In 2001 zijn aan meerdere jeugdzprginstellingen ten behoeve van de financiering van hun huisvesting 
waarborghypotheken verstrekt. Deze middelen zijn betaald uit de rijksdoeluitkering jeugdzorg die indertijd is 
aangevuld met aflossingen van eerder ter zake door het Rijk verstrekte waarborghypotheken. Aflossing van de 
aldus door de stadsregio verstrekte hypotheken is alleen aan de orde indien de bestemming van de onderliggende 
huisvesting wijzigt. 
Conform een in de jaren '90 met het Rijk gemaakte afspraak dienen zulke aflossingen opnieuw beschikbaar te 
worden gesteld voor de stadsregionale jeugdhulpverlening. Daarnaast wordt er geen rentevergoeding over deze 
hypotheken betaald, deelt de hypotheekgever niet in de waardeontwikkeling van de onderliggende huisvesting en 
is er ook geen inflatiecorrectie over de hoofdsom van toepassing. Bij aflossing wordt dus alleen de hoofdsom 
terugbetaald. 
De verstrekking van deze hypotheken is indertijd alleen in de exploitatie verantwoord. Deze uitgezette middelen 
dienen echter conform de wettelijke verantwoordingseisen in de balans te worden opgenomen. Abusievelijk was in 
de vorige jaarrekening van een waarborghypotheek de hoofdsom niet juist opgenomen en dat is in onderstaand 
overzicht gecorrigeerd. De waarborghypotheken kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Jeugdzorg ins te l l i ng Adres begus t igde ak te  
d a t u m 

Bedragen  
C 

Horizon 
Flexus (SJR) 
Flexus (SJR) 
Flexus (SJR) 
Kinderhuis der Hervormde gemeente (Lindenhof) 
Stek 

Mozartlaan 150, Hillegersberg, Rotterdam 
Heemraadssingel 121, Rotterdam 
Ijsclubstraat 33, Rotterdam 
Mathenesserlaan 248, Rotterdam 
Schietbaanstraat 24/ Van Speykstraat 149, R'dam 
Tosa 39 a+b 

Stadsregio Rotterdam 
Stadsregio Rotterdam 
Stadsregio Rotterdam 
Stadsregio Rotterdam 

• Stadsregio Rotterdam 
Stadsregio Rotterdam 

30-3-2001 
13- 3-2001 
14- 3-2001 
13-3-2001 
7-2-2001 

1 5 - 1 1 - 2 0 0 2  
T O T A A L 

431.091  
335.797  
204.201  
447.536  
106.638  
246.000  

1.771.263 

D Vlottende activa 

Debiteuren 
Het openstaande bedrag is, na eliminatie van interne vorderingen en schulden, als volgt opgebouwd. 

2011 2010 
Stadsregio algemeen 
Jeugdzorg 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 

3.679.886 
428.933 

0 

1.085.820 
427.406 
221.062 

Totaal 4.108.819 1.734.288 

Liquide middelen 
In kas was het saldo ultimo 2011 € 558 groot. De banksaldi per regeling kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2011 2010 
Stadsregio algemeen 
Jeugdzorg 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 
Omslagfonds 

420.838.385 
6.054.292 

0 
0 

532.324.162 
3.874.288 

663.489 
1.190.055 

Totaal 426.892.677 538.051.994 

Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam 



Per balansdatum was een totaalbedrag van-ea. € 281 miljoen-van de liquide middelen belegd in kortlopende , 
deposito's. 

Overlopende activa 
De nog te ontvangen bedragen c q . vooruitbetaalde posten zijn als volgt te specificeren: 

2011 2010 
Stadsregio algemeen 
Jeugdzorg 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 
Omslagfonds 

23.643.295 
325.355 
60.964 

0 

43.411.842 
2.040.202 
2.000.000 

467.778 
Totaal 24.029.615 47.919.822 

De belangrijkste overlopende activa zi jn: 

A. Nog te ontvangen posten 
• BTW Compensatiefonds 2011 
• Rente obligaties en deposito's 
• Extra bijdrage gemeente Rotterdam 2011 

€ 10.499.122 
€ 3.686.823 
€ 1.197.497 

B. Vooruitbetaalde posten 

Voorschot subsidies uit investeringsreserve € 7.793.824 

N Eigen Vermogen 

Algemene reserve 

De algemene reserve bedraagt € 1 miljoen en is uitsluitend bestemd voor de dekking van bedrijfsrisico's. 

Resultaat boekjaar 
Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief resultaat vóór bestemming van € 3.580.176. Voor een nadere 
analyse van dit resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening (hoofdstuk 5). 
Bestemmingsreserves 
Aard en verloop van de bestemmingsreserves worden hierna per reserve toegelicht. In hoofdstuk 8 is een 
totaaloverzicht van (het verloop van) alle reserves opgenomen. 
Investeringsreserve 
Deze reserve is bestemd voor de financiering van jaarl i jks te bepalen projecten voor de beleidsterreinen 
herstructurering bedrijventerreinen, regionaal groen/blauw en revitalisering stedelijk gebied. Voor de jaarschijf 
2011 is voor een bedrag van € 2.015.000 aan subsidies verleend. Er zijn geen voorschotten verstrekt, naar gelang 
de voortgang van de projecten zullen vanaf 2012 de lasten worden verantwoord. De begrote onttrekking aan de 
investeringsreserve van € 2.015.000 heeft daarom in 2011 nog niet plaatsgevonden. Daarnaast is er met ' 
betrekking tot de jaarschijf 2012 voor € 16.183.000 aan subsidies verleend. Samen met de jaarschijf 2011 maakt 
dit bedrag onderdeel uit van de "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".. 
Conform besluitvorming in het algemeen bestuur betreffen de toevoegingen in 2011 omslagbaten bouwjaar 2010 
(€ 9.602.984), afwikkeling omslagfonds t /m 2010 bijdrage Groen ad € 636.276 en afwikkeling van het fonds 
verstedelijking en stedelijke vernieuwing v o o r € 905.290. ' 

Bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
Deze reserve is bedoeld voor de financiering van activiteiten, die nog niet (volledig) in een jaar zijn uitgevoerd en 
doorlopen tot in (het) volgende ja(a)r(en). In 2011 hebben begrote onttrekkingen plaatsgevonden tot een bedrag 
van € 354.533 in het kader van Groen en Water, Milieu, Economie, Wonen, Sociaal beleid, archief, 
opleidingskosten RegioGIS en afschrijvingslasten automatisering. Het restantbedrag per ultimo 2011 is ter dekking 
van afschrijvingslasten automatisering in de komende jaren. De toevoeging van € 250.000 vloeit voort uit 
besluitvorming bij de 2 e Bestuursrapportage ten behoeve van het project verbetering informatievoorziening. 

Bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
Indien de algemene reserve ontoereikend blijkt te zijn om onvoorziene tegenvallers en/of risico's op te vangen, 
dan kan een beroep worden gedaan op deze reserve. Volledigheidshalve wordt in dit verband verwezen naar de in 
de paragraaf Weerstandsvermogen beschreven risico's in relatie tot de (noodzakelijke) hoogte van het 
weerstandscapaciteit. 
De toevoeging van € 2.893.253 is een bijdrage uit het liquidatiesaldo van het opgeheven Fonds Verstedelijking en 
Stedelijke Vernieuwing (FVSV). 
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Bestemminqsreserve Verkeer en Vervoer 
Deze reserve is in het verleden gevormd uit de verschillen tussen de wetteli jk aan de fondsen BDU toe te rekenen 
rente en de daadwerkelijke rentebaten. De reserve wordt ingezet voor de cofinanciering van lopende BDU-
projecten. Sinds de vorming van de reserve weerstandsvermogen wordt het verschil tussen de wetteli jke en de 
werkelijke rente niet meer aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve zal de komende jaren geheel aangewend 
worden voor uitvoering van projecten in het kader van het RIVV. 

Bestemminqsreserve Klimaat 
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van kosten met betrekking tot klimaat(verbetering). De reserve wordt 
ingezet voor klimaatprojecten en heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de regionale Klimaatagenda 
( t /m 2012). In 2011 is € 79.925 aan de reserve onttrokken ter dekking van klimaatprojecten. 

Bestemminqsreserve Ieder Kind Wint 
Op 15 december 2010 is ingestemd met het reserveren van de reserve Ieder Kind Wint voor aansluiting Centrum 
voor Jeugd en Gezin - Bureau Jeugdzorg binnen de ontwikkeling van bovenschoolse Zorg Advies Teams in de stad 
Rotterdam in 2011 
Doel van dit budget in 2011 was onderzoek doen naar de aansluiting tussen CJG - onderwijs- BJZ. In 2011 zijn 
deze reservemiddelen niet aangewend door twee processen: 

Het onderwijs krijgt te maken met de Wet Passend Onderwijs en heeft daarom de behoefte eerst haar 
eigen visie uit te werken alvorens dit onderwerp integraal in de breedte op te pakken 
Met de gemeenten wordt gesproken over de herinrichting van het jeugdzorgveld richting de 
decentralisatie. Dit heeft ook betrekking op de samenhang tussen Onderwijs - CJG en BJZ. Het is logisch 
om de middelen pas in te zetten wanneer dit duidelijker wordt. 

Voorgesteld gaat worden de middelen in 2012 in te zetten ten behoeve van het sneller inzetten van zorg op 
schoolniveau of het versterken van het casuïstiekoverleg CJG ten behoeve van integrale zorgtoewijzing. 

O Voorzieningen 

Algemeen 
De stadsregio had op 31-12-2010 en 31-12-2011 geen voorzieningen. 

P Schulden op lange termijn 

Groenprojecten 
Betreft de verplichtingen t /m 2020 ten behoeve van de realisatie van de "laaghangend fruif ' -projecten en de 
l e prioriteitsprojecten uit het RGSP2. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het hieronder opgenomen 
bestedingsplan 2012-2020. 

PROJECT "lÖÏ! 2020 jaarrekening 2010 2011 besteed Jaarrekening 2011. Totoal 2012-2020 
1.521.890 1.552.328 

Oraniebuitenpolder/ Bonnenpolder 
Kreken Voorne Putten 
Brielsezoom Noord 
Beheerkosten Groenakkoord - Qranjebuilenpolder 

48.454 538.186 

Waarborghypotheken 
Betreft de in 2001 aan diverse jeugdzorginstellingen verstrekte leningen, zoals hiervoor op pagina 8 bij het 
onderdeel Financiële en immateriële vaste activa toegelicht en gespecificeerd. 

S Vlottende passiva 

Crediteuren 
Deze post is, na eliminatie van interne vorderingen en schulden, als volgt opgebouwd: 

2011 2010 
Stadsregio algemeen 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 
Jeugdzorg 

29.166.831 
0 

164.763 

17.807.586 
20.446 
88.463 

Totaal 29.331.594 17.916.494 
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Overlopende passiva 
De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 

2011 2010 
Stadsregio algemeen 
Jeugdzorg 
Omslagfonds 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 

419.909.215 
6.473.818 

0 
0 

464.765.954 
4.556.562 
1.664.917 

17.989.733 
Totaal 426.383.033 488.977.166 

Toelichting: 
De belangrijkste overlopende passiva zi jn: 
• Saldo fondsen volgens staat reserves en fondsen : € 416.899.942 
• Nog te betalen kosten lopende BDU projecten (RET en provincie Zuid-Holland) : € 4.333.826 

Aard en verloop van de onder dit hoofd verantwoorde fondsen worden hierna kort toegelicht. In hoofdstuk 8 is een 
totaaloverzicht van (het verloop van) alle reserves en fondsen opgenomen. 

Fonds Groene Verbinding 
Betreft de via de provincie Zuid-Holland verkregen middelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de 
voorbereiding en uitvoering van het project Groene Verbinding. Er is in 2011 € 8,1 min toegevoegd aan het fonds. 
Dit betreft het saldo van de baten ad. € 8,6 min van rijksbijdragen, rente en de lasten ad. € 0,5 min. 

Fonds Luchtkwaliteit 
Dit fonds is gevormd uit via de provincie Zuid-Holland verkregen middelen (de zgn. FES-gelden) van het Ministerie 
van VROM ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio. Deze worden ingezet voor uitvoeringsmaatregelen ter 
zake in de vorm van subsidies en opdrachten. Er is in 2011 € 868.357 toegevoegd aan het fonds. Dit betreft het 
saldo van de baten ad. € 1.417.669, zijnde rijksbijdrage via de provincie en rentebaten, en overige doorbelasting 
en lasten ad. € 549.312. 

Fonds SLOK 
De gemeenten hebben 1/6 deel van de SLOK-uitkeringen (Stimulering van lokale Klimaatinitiatieven) die zij van 
het Rijk ontvangen ter beschikking gesteld van de stadsregio. De stadsregio zet de middelen in voor 
Klimaatprojecten binnen de stadsregio. Het fonds SLOK bevat de nog niet bestede middelen in dit kader. De 
uitbetaling geschiedt op basis van de voortgang van projecten binnen de gemeenten (de projecttrekkers). In 2011 
is in dit kader € 206.184 aan het fonds onttrokken. De resterende middelen blijven via het fonds SLOK beschikbaar 
voor het doel en zullen naar verwachting in 2012 worden besteed. 

Fonds BDU verplicht en Fonds BDU nog te verplichten 
Jaarlijks ontvangt de stadsregio een rijksbijdrage in het kader van de wet brede doeluitkering verkeer en vervoer 
(BDU). De BDU middelen die nog niet zijn uitgegeven worden gereserveerd in de BDU fondsen. 
Het fonds verplicht bevat de middelen die inmiddels zijn verplicht door een opdrachtverstrekking of een 
subsidietoekenning, maar nog niet zijn uitbetaald. 
Het fonds nog te verplichten bevat de middelen die nog niet zijn verplicht en niet zijn uitbetaald. In de praktijk zijn 
dit de reserveringen voor de grote projecten uit het RIVV. 

Fonds Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam (BOR)-verplicht en Fonds BOR-nog te verplichten 
De stadsregio is fondsbeheerder van het regionale fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam (BOR). 
De BOR middelen die nog niet zijn uitgegeven worden gereserveerd in de BOR fondsen. 
Het fonds verplicht bevat de middelen die inmiddels zijn verplicht door een opdrachtverstrekking of een 
subsidietoekenning, maar nog niet zijn uitbetaald. 

Het fonds nog te verplichten bevat de middelen die nog niet zijn verplicht en niet zijn uitbetaald.  

Fonds OV Chipkaart 
Dit betreft van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangen middelen voor de introductie van de OV-
chipkaart. Vanwege de voorfinanciering van de OV-chipkaart zullen deze middelen in de jaren 2012 tot en met 
2015 worden aangewend. 
Fonds Reizigers Info Systeem Schiedam (RIS) 

Dit fonds is bestemd voor toekomstige uitgaven in verband met reizigersinformatiesystemen.  

Fonds Jeugdzorg 
Betreft de nog niet bestede rijksgelden uit de doeluitkering Jeugdzorg. In het verslagjaar is aan dit fonds een 
bedrag van € 511.963 onttrokken, als bijdrage voor de financiering van bureau Jeugdzorg conform begroting. 
Daarnaast heeft een storting plaatsgevonden van € 1.525.068. Dit betreft het saldo van baten en lasten van het 
programma Jeugdzorg. 
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Fonds FVSV nog te verplichten 
In het fonds FVSV worden de beschikkingen opgevoerd en afgewikkeld die in het kader van het Regionaal 
woningbouwscenario 2005-2010 zijn aangegaan. Het fonds is ultimo 2011 geliquideerd en het resultaat van het 
fonds is conform besluit van het algemeen bestuur van 29 februari 2012 toegevoegd aan de reserve 
weerstandsvermogen en de Investeringsreserve. 

Fonds sociaal beleid verplicht 
Het fonds betrof nog niet bestede middelen uit de RAS periode 2006-2008 (Regionale Agenda Samenleving). Deze 
RAS periode is inmiddels vastgesteld door en afgerekend met de provincie Zuid-Holland en er resteren geen 
verplichtingen meer in het fonds. Het restant kon daardoor vrijvallen ten gunste van het resultaat. Ultimo 2011 is 
de stand nihil en is het fonds opgeheven. 

Fonds BWS verplicht 
Het fonds BWS bevat verplichtingen met betrekking tot sociale koop. Het gaat om ongeveer 45 dossiers, waarvoor 
maximaal tot en met 2014 nog een jaarlijkse bijdrage plaats moet vinden. 

Opheffing fondsen 
De fondsen BDU Openbaar vervoer verplicht, BDU Openbaar Vervoer nog te verplichten, FVSV nog te verplichten 
en Sociaal Beleid verplicht hebben op basis van besluitvorming en herstructurering/bundeling per 31-12-2011 
geen saldo meer en voorgesteld wordt aan het algemeen bestuur deze fondsen per 1-1-2012 op te heffen. 

Niet uit de balans blijkende rechten 
Als volgt te specificeren: 

2011 2010 
Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer 
BTW compensatiefonds 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 

158.406.793 
14.411.887 

0 

137.000.000 
0 
0 

Totaal 172.818.680 137.000.000 

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 
Betreft de met de onder het hoofd Niet uit de balans blijkende verplichtingen corresponderende financiering van de 
kapitaallasten groot onderhoud uit de rijksbijdrage BDU. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Als volgt te specificeren: 

2011 2010 
Investeringsreserve 
BTW onderhoud RET 2010-2011 
Kapitaallasten vervangingsonderhoud RET 
Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing 

18.197.614 
14.411.887 

158.406.793 
0 

0 
0 

137.000.000 
12.925.000 

Totaal 191.016.294 149.925.000 

Investeringsreserve 
Voor de jaarschijf 2011 is voor een bedrag van € 2.015.000 aan subsidies verleend. Er zijn geen voorschotten 
verstrekt, naar gelang de voortgang van de projecten zullen vanaf 2012 de lasten worden verantwoord. Daarnaast 
is er met betrekking tot de jaarschijf 2012 voor € 16.183.000 aan subsidies verleend. 
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4. Programmarekening 

Programmarekening rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten per programma 
1. Sturen op ruimtelijke samenhang 
2. Economische structuurversterking 
3. Bereikbaarheid en mobiliteit 
4. Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
5. Duurzame regio 
6. jeugdzorg 
Sociaal beleid (t/m 2010) 
Algemene dekkingsmiddelen 

1.951.787 
1.407.708 

384.979.902 
14.698.090 
12.928.833 

124.468.804 
0 

7.024.135 

-232.696 
-1.317.086 

-246.087.077 
-4.095.060 
-3.782.549 
3.647.235 

0 
-543.210 

2.184.483 
2.724.794 

631.066.979 
18.793.150 
16.711.382 

120.821.569 
0 

7.567.344 

2.314.483 
4.915.294 

371.165.186 
5.635.957 

33.838.496 
119.080.867 

0 
7.782.344 

S47.4S9.259 -252.4)0.443 799.869.701 54 S. 735.628 

2.557.100 
1.103.545 

503.812.101 
12.103.531 
36.105.192 

119.962.480 
714.880 

17.642.456 

694,001,495 

Saten per programma 
1. Sturen op ruimtelijke samenhang 
2. Economische structuurversterking 
3. Bereikbaarheid en mobiliteit 
4. Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
5. Duurzame regio 
6. Jeugdzorg 
Sociaal beleid (t/m 2010) 
Algemene dekkingsmiddelen 

-1.951.787 
-1.351.440 

-385.669.201 
-18.433.831 
-13.403.099 
-124.468.804 

0 
-19.558.548 

232.695 
54.854 

245.397.778 
296.439 

2.780.059 
-3.817.235 

0 
-5.703.107 

-2.184.483 
-1.416.294 

-631.066.979 
-18.730.270 
-15.183.158 

-120.651.569 
0 

-13.965.541 

-2.314.483 
-1.416.294 

-371.166.186 
-4.886.957 

-28.828.495 
-119.080.867 

0 
-7.930.953 

•564.946.811 239.251.483 -804.198.294 -535.624.237 

-2.208.256 
-1.105.145 

-503.812.101 
-11.287.043 
-21.579.933 

-119.854.068 
-294.293 

-18.611.650 

-678.852.489 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties algemene en bestemmingsreserves 
- toevoegingen aan aigemene- en bestemmingsreserves 
- onttrekkingen aan algemene- en bestemmingsreserves 

Voorgestelde mutaties algemene en bestemmingsreserves 
- toevoegingen aan algemene- en bestemmingsreserves 
- onttrekkingen aan algemene- en bestemmingsreserves 

Saldo programmarekening 

-17.4S7.SS2 

14.287.803 
•380.427 

3.945.944 
-355.768 

10.311.J91 

-10.111.391 
8.023.331 
1.555.453 

3.945.944 
-355.758 

6.264.472 
-1.935.880 

0 
0 
0 

15.149.006 

-15.505.562 

Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 13 -



5 Toelichting op de programmarekening 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat over 2011 geanalyseerd. Tevens is hier een bestemmingsvoorstel opgenomen. 

De baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zijn betrekking hebben, ongeacht of zij tot 
ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid. De rijksbijdragen worden verantwoord volgens het principe van 
Single Information Single Audit op basis van het baten- en lasten stelsel. 

Pensioenen en andere lange termijn - personeelsbeloningen 
Conform de richtlijn RJ 271.3 inzake de pensioenen zijn de premies van pensioenen als last in de winst-en-
verliesrekening opgenomen in de periode waarop zij betrekking hebben. Ten aanzien van de verplichtingen op 
balansdatum wordt verwezen naar het herstelplan van het ABP ter zake. 

Verantwoording concessiebedragen 
Elk jaar verleent het dagelijks bestuur vervoerders een subsidie voor het uitvoeren van hun vervoersconcessie. 
Deze subsidie is gebaseerd op een bijdrage per dienstregeling uur (DRU). Over de DRU's wordt elk kwartaal 
gerapporteerd aan de stadsregio (MIPOV rapportage). Via ondermeer deze verantwoording controleert de 
stadsregio of de afgesproken DRU's worden gerealiseerd. Deze controle biedt ons voldoende zekerheid dat deze 
subsidies juist en rechtmatig worden besteed. De OV subsidies die zijn verleend voor het jaar 2011 worden in het 
najaar 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

Toelichtino verschillen. 

In onderstaand overzicht zijn op hoofdlijnen de verschillen (per programma) weergegeven. 

Af wij k i ng én beg rot i n g - rekeni 

Prgr. 

Begroting 2011 
(na laatste 
wijziging) 

Rekening 2011 Afwijking 
= voordeel) 

Sturen op ruimtelijke samenhang 
Economische structuurversterking 
Bereikbaarheid en mobiliteit 
Wonen: duurzaam eh marktgericht 
Duurzame regio 
Jeugdzorg 
Algemene dekkingsmiddelen 

TOTALEN LASTEN 

2.184.483 
2.724.794 

631.066.979 
18.793.150 
16.711.382 

120.821.569 
7.567.344 

799.869.701 

1.951.787 
1.407.708 

384.979.902 
14.698.090 
12.928.833 

124.468.804 
7.024.135 

547.459.259 

232.696 
1,317.086-

246.087.077-
4.095.060-
3.782.549-
3.647.235 

543.210-

252.410.443-

^wijkmgén..begróting/T;,reK^ 

Prgr. 

Begroting 2011 
(na laatste 
wijziging) 

Rekening 2011 Afwijking 
(- = voordeel) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sturen op ruimtelijke samenhang 
Economische structuurversterking 
Bereikbaarheid en mobiliteit 
Wonen: duurzaam en marktgericht 
Duurzame regio 
Jeugdzorg 
Algemene dekkingsmiddelen 

TOTALEN BATEN 

2.184.483-
1.416.294-

631.066.979-
18.730.270-
16.183.158-
120.651.569-
13.965.541-

804.198.294-

1.951.787-
1.351.440-

385.669.201-
18.433.831-
13.403.099-
124.468.804-
19.668.648-

564.946.811-

232.696 
64.854 

245.397.778 
296.439 

2.780.059 
3.817.235 
5.703.107-

239.251.483 

In vorenstaand overzicht is zowel aan lasten- als batenzijde in het totaal een verschil tussen raming en 
werkelijkheid aanwezig van resp. € 253 en 239 min. Zoals waarneembaar vindt dit met name zijn oorzaak in 
programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit en de daarmee samenhangende en bekende gecompliceerde wijze van 
begroten en werkelijke betalingen. Bij programma 3 wordt dit in de toelichting nog eens extra toegelicht. 
Voor een onderbouwing van de verschillen verwijzen we naar de afzonderlijke toelichtingen bij de verschillende 
programma's. 

Resultaatsbestemming 
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Het netto resultaat (inclusief de • bestemmingsvoorstellen zoals hieronder gespecificeerd)-bed raagt € 3.580.176 
positief. Bij de 2e Bestuursrapportage bedroeg het geprognosticeerde resultaat voor 2011 € 2.148.198. Ten 
opzichte van de begroting dus een meevaller van € 1.431.978. Dit toegenomen positief saldo vindt - op basis van 
afgeronde bedragen - met name zijn oorsprong in: 
1. omslagbijdrage Verkeer en Vervoer (€ 700.000); 
2. onderuitputting op overhead en activiteiten gefinancierd uit algemene middelen (€ 700.000); 
3. extra renteopbrengsten (€ 100.000). 

Toelichting: 
ad .1 : Betreft de afrekening van de ontvangen omslagbaten 2010, welke nog over de beleidsterreinen Groen en 
Verkeer & Vervoer moet worden verdeeld. Deze opbrengst voor Verkeer en vervoer nog niet geraamd. De bijdrage 
voor Groen is in de 9-maands rapportage afgemeld. 
ad.2: Dit bedrag bestaat voor afgerond € 300.000 uit een onderuitputting van de apparaatskosten. De overige 
€ 400.000 vindt zijn oorsprong in een onderuitputting van de directe kosten van de verschillende activiteiten, die 
in de hierna opgenomen programma's nader beschreven worden. 
ad.3: ontwikkelingen met betrekking tot de belegde middelen hebben geleid tot een hogere opbrengst dan 
geraamd. 

Bestemmingsvoorstel 
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld het positief resultaat van 2011 ad € 3.580.176 te bestemmen door: 
• een toevoeging van € 3.256.645 aan de reserve Weerstandsvermogen; 
• een toevoeging van € 689.299 aan de reserve Verkeer; 
• een onttrekking van € 365.768 aan de reserve Weerstandsvermogen als dekking voor in 2011 gemaakte 

Liquidatiekosten stadsregio Rotterdam. 
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Programma's 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de behaalde beleidsmatige en financiële resultaten per programma en/of 
programma-activiteit. 

Deze jaarrekening is ingericht overeenkomstig de programma-indeling, zoals die door het algemeen bestuur is 
vastgesteld bij de eerste wijziging van de begroting 2011. Tevens worden raming en verantwoording van het 
gevoerde beleid met ingang van genoemde begrotingswijziging 2011 alleen weergegeven op het activiteitenniveau 
van het programma en dus niet meer - zoals tot en met 2010 gebruikelijk was - op subactiviteitenniveau. Deze 
herziening heeft geen gevolgen voor het vermogen en resultaat gehad. 

Overeenkomstig de door de accountant in 2010 verstrekte aanbevelingen is bij de samenstelling van de 
jaarrekening 2011 de ingezette gedragslijn bij de jaarrekening 2010 voortgezet met het SMART presenteren van 
de resultaten per programma en activiteit. Hier wordt invulling aan gegeven door geleverde prestaties ten opzichte 
van de doelstelling, zoals die in de eerste wijziging van de begroting 2011 is verwoord, te voorzien van een rating 
volgens onderstaand model: 

Wat willen we bereiken in 2014: 

Status Betekenis 
Groen Naar verwachting zal de doelstelling worden gerealiseerd. 
Oranje Het bereiken van de doelstelling loopt gevaar. 

De doelstelling wordt niet meer gerealiseerd. 

Wat is daarvoor gedaan in 2011 ? 

Status Betekenis 
Groen De doelstelling van afgelopen jaar is gerealiseerd. 
Oranje De doelstelling van afgelopen jaar is nog niet (geheel) 

gerealiseerd, maar realisatie volgt nog. 
Rood De doelstelling van afgelopen actie is niet gerealiseerd en zal niet 

meer worden gerealiseerd. 

Alleen wanneer een beleidsmatige doelstelling niet of slechts gedeeltelijk is behaald worden de (gedeeltelijke) 
afwijkingen toegelicht. Daarnaast worden op activiteitniveau de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte 
van de laatste gewijzigde begroting 2011 nader toegelicht. 

Vergelijk werkelijke cijfers 2011 met kolom jaarrekening 2010. 
Zoals al eerder aangegeven is de indeling van programmastructuur bij de begroting 2011 gewijzigd. Deze indeling 
wordt uiteraard gevolgd voor deze jaarrekening 2011. Gevolg van de gewijzigde rubricering is dat een direct 
vergelijk van de cijfers uit de kolom jaarrekening 2010 met die van jaarrekening 2011 niet mogelijk is. 

Regionaal Strategische Agenda 

In deze jaarrekening kijken we ook naar de voortgang van de doelstellingen uit de Regionaal Strategische Agenda 
(RSA). Dit komt in het vervolg van dit hoofdstuk per programma aan de orde bij het onderdeel 'wat willen we 
bereiken in 2014'. De bij dit onderdeel genoemde doelstellingen 2014 komen (soms iets geactualiseerd) overeen 
met de doelstellingen die in de RSA voor 2014 beschreven zijn. 

Het overall beeld ziet er als volgt uit: 

In programma 1 Sturen op ruimteliike samenhang gaan we 2 van de 15 doelstellingen niet meer realiseren (rood). 
Deze twee hebben te maken met consequenties van rijksbeleid (geen financiën voor structurele 
bereikbaarheidsmaatregelen Oostflank) of hebben geen draagvlak bij gemeenten (afspraken over ti jdelijke 
arbeidsmigranten binnen het programma Westflank). De overige 13 doelen worden naar verwachting wel 
gerealiseerd. 

In programma 2 Economische structuurversterking wordt een van de doelstellingen niet gerealiseerd omdat dit 
niet meer nodig is (promotie en acquisitie wordt inmiddels door het RIA opgepakt). De overige 4 worden naar 
verwachting gerealiseerd. 
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In programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit-is bij 4 van de 17 doelstellingen extra inzet nodig om ze gerealiseerd 
te krijgen (oranje). Het gaat om reductie geluidgehinderden, optimale organisatie stedelijke distributie, vertraging 
bij ombouw Hoekse Lijn, en gemeentelijke tekorten bij aantal OV-verbeterprojecten. De overige 13 doelstellingen 
worden naar verwachting gerealiseerd. 

In programma 4 Wonen : duurzaam en marktgericht aanbod loopt 1 van de 7 doelstellingen het gevaar niet 
gerealiseerd te worden. Het gaat om de nieuwe huisvestingsverordening die afhankelijk is van wetsvoorstellen van 
het rijk. Met de overige 6 komt het naar verwachting wel goed. 

In programma 5 Duurzame regio realiseren we naar verwachting de helft van de 10 doelstellingen. Eén realiseren 
we niet en voor 4 is het onzeker of het gaat lukken. Deze punten hebben allemaal met met het programma Groen 
te maken en worden vooral veroorzaakt door rijksbeleid (met name bezuinigingen ILG). 

In programma 6 Jeugdzorg zijn 4 doelstellingen geformuleerd. Naar verwachting'worden al deze doelstellingen 
gehaald. 
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6.1 Sturen op ruimtelijke samenhang 

Programmarekening 

Programmarekening: Sturen op ruimtel i jke samenhang rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Totaal lasten 

Totaal baten 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 

Saldo van het programma 

1.951.787 

-1.951.787 

-232.696 

232.696 

2.184.483 

-2.184.483 

0 0 0 

2.314.483 

-2.314.483 

2.557.100 

-2.208.256 

348.844 

-348.844 
0 

6.1 .1 Bovenreg iona le samenhang 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doe ls te l l i ng 

Metropoolreaio Rotterdam-Den Haag 

1. Samen met Haaglanden en andere partners 
zullen we onze agenda voor de 
metropoolregio opstellen en daarmee 
duidelijk maken welke rollen en welke 
thema's we als Stadsregio willen oppakken. 
De volgende onderwerpen zullen in ieder 
geval deel uitmaken van deze agenda: 

• Hof van Delfland/IODS (dit wordt uitgewerkt 
in programma 3.5 Duurzame regio). 

• MIRT Rotterdam Vooruit en Haaglanden (dit 
wordt uitgewerkt in programma 3.3 
Bereikbaarheid en mobiliteit). 

• Economische samenwerking en greenports 
(dit wordt uitgewerkt in programma 3.2 
Economische structuurversterking). 

• Zuidvleugelnet en verstedelijkingsstrategie 
(dit wordt uitgewerkt in programma 3.3 
Bereikbaarheid en mobiliteit en programma 
3.4 Wonen). 

S ta tus Toe l i ch t ing 

groen 

Maritieme topreglo Rotterdam/Drechtsteden/  
West-Brabant 

We geven de samenwerking vorm in drie 
programma's: 
1. DelTri in samenhang met de MIRT-Verkenning 
Antwerpen-Rotterdam 
2. Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
3. Deltapoort (dit wordt uitgewerkt In 
programma 3.5 Duurzame regio). 
Het doel van de lopende MIRTverkenning is om 
met de andere regio's en het rijk oplossingen te 
vinden voor de duurzame mainport, zowel ten 
aanzien van de ruimtevraag en ruimtegebruik 
als mobiliteit. Het moet uiteindelijk leiden tot 
een heldere prioritering van de opgaven. 

roen 
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Wat is daarvoor gedaan in 2011 ? 

Doelstelling Status Toelichting 

Agenda voorde Metropoolreaio: 
1. Opstellen van een uitvoeringsagenda op het 

gebied van ruimtelijke ordening, economie 
en verkeer en vervoer inclusief een heldere 
rolverdeling. Uitvoerings- en samenwer-
kingsafspraken maken met rijk en met 
Zuidvleugelpartners. 

Agenda voor de Maritieme topregio: 
1. Prioritering van opgaven uit het Deltri-

programma en agendering daarvan in de 
Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland, 
definiëren vervolgopgaven MIRT-Verkenning 
Antwerpen-Rotterdam. 

2. Inzet op een gedragen beeld van de ontwik
kelingsrichting van het Deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden. 

groen 

groen 

Wat heeft het gekost? 

Activiteit : Bovenregionale samenwerking rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Apparaatslasten 

265.079 
224.175 

-9.921 
-13.817 

275.000 
237.992 

275.000 
237.992 

491.973 
776.429 

Baten 
Algemene dekkingsmiddelen -489.253 

Saldo van de activiteit 

Toelichting financiën: 

De activiteit is nagenoeg conform begroting gerealiseerd. Er hebben zich geen afwijkingen van materiële betekenis 
voorgedaan. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde inkomsten. 
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6.1.2 Gebiedsgerichte opgaven 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling 

N o o r d a s 

Status Toelichting 

1. Er zijn afspraken over een goede inpassing 
van de A13/A16-verbinding, die in 2014 
uitvoeringsgereed is. Groen 

2. Er is een gemeenschappelijk gedragen uit
voeringsplan voor de Common Green. Groen 

3. De ontbrekende schakels in recreatieve 
verbindingen zijn gerealiseerd. Groen 

4. De aansluiting van Rotterdam-The Hague 
Airport op het Zuidvleugelnet is gerealiseerd 
via een shuttle naar RandstadRail. Groen 

5. Er zijn afspraken gemaakt over 
mobiliteitsmanagement rond de luchthaven. 

6. Er is een samenhangende visie op de 
ontwikkeling van kennisintensieve 
werklocaties opgesteld. 

R i v i e r z o n e s 

1. Wij ontwikkelen een uitvoeringskader Rivier
zones waarbinnen gemeenten hun projecten 
kunnen uitvoeren. Hieraan willen wij een 
uitvoeringsagenda koppelen met een 
beperkt aantal actiepunten, geconcentreerd 
op enkele kansrijke ontwikkellocaties. 

2. In 2014 is het Yivierennetwerk' gerealiseerd 
en zijn de Vivierbrede' onderwerpen actief 
opgepakt. Voor een - nader te bepalen -
aantal deelgebieden is de uitvoeringsagenda 
in uitvoering. 

3. Voor het totale 'rivierennetwerk' biedt de 
stadsregio een kennisplatform waar 
gemeenten kunnen leren van eikaars 
ervaringen. Het gaat dan om zaken als 
kwaliteitsbevordering, gezamenlijke 
communicatie/marketing, het oplossen van 
gemeenschappelijke knelpunten (zoals 
milieu en buitendijks bouwen) en de 
afstemming met het Deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden. 

Westflank 

1. Er is een gedragen beeld van de mogelijk
heden van een programma Westflank en de 
wijze waarop de stadsregio daaraan vorm 
geeft. 

2. De gezamenlijke uitvoeringskracht op 
Voorne-Putten is vergroot, in het bijzonder 
ten aanzien van landelijk wonen, sanering 
glastuinbouw, bedrijventerreinen, landschap 
en woningbouw. 

Groen 

Groen 

Groen 

Groen 

Groen 

Groen 

Groen 
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3. Er zijn bestuurlijke afstemming en concrete 
activiteiten ten aanzien van de huisvesting 
van tijdelijke arbeidsmigranten. 

Oostflank 

1. Er is een gezamenli jke visie op de 
bereik-baarheidsoplossingen en de 
samenhang tussen 
mobiliteitsmaatregelen en andere 
ruimtelijke opgaven. 

In 2011 is geconstateerd dat 
er geen regionale 
huisvest ingsaf-spraken 
gemaakt konden worden. 
De gemeenten hebben hier 
geen behoefte aan en pakken 
dit voor zover nodig zelf op. 

In het kader van de MIRT-
ver-kenning Rotterdam 
Vooruit is een structurele 
oplossing voor de lange 
termijn vastgesteld. Deze is 
echter vooralsnog financieel 
niet uitvoerbaar. 
Het programma Oostflank 
wordt daarom stilgelegd 
In het kader van het 
programma Beter Benutten is 
wel een pak-ket korte 
termijn maatregelen 
opgenomen. 

Wat is er voor gedaan in 2011? 

Doelstelling Status Toelichting 

Noordas 

1. Op basis van de reeds ontwikkelde visie voor 
de inpassing van de A13/A15 worden voor 
de concrete maatregelen passende finan
cieringsbronnen gezocht en onderhandeld 
met de diverse partijen over hun bijdrage 
aan de Inpassingmaatregelen. 

Groen 

2. De visie voor de Common Green wordt 
gereed gemaakt voor uitvoering; met 
partijen wordt gesproken over fasering en 
financiering. 

Oranje 
Vertraagd t.g.v. uitblijven 
besluit A 1 3 / 1 6 . Vindt nu in 
2012 plaats. 

3. Voor de recreatieve verbindingen wordt In 
2011 bepaald in welke volgorde de 
recreatieve verbindingen worden uitgevoerd, 
welke investerlngsomvang deze opgave 
vergt en hoe groot de bijdrage is van de 
partijen die financieel participeren. 

Oranje 

Vertraagd t.g.v. uitblijven 
besluit A 1 3 / 1 6 . Vindt nu in 
2012 plaats. 

4. Voor het mobiliteitsmanagement rond de 
luchthaven en de aansluiting van de lucht
haven op het Zuidvleugelnet worden met de 
partners voorstellen voorbereid. De door ons 
aangestelde mobiliteitsmakelaar maakt met 
aanwezige (en toekomstige) bedrijven en 
instellingen rond de luchthaven afspraken 
over rendementsverbetering van de OV-
shuttle en verkent met partijen mogelijk
heden om de modal shift te beïnvloeden. 

Groen 

5. Het overleg met de gemeenten in en nabij 
de Noordas wordt voortgezet om te komen 
tot een passende fasering en afgestemde 
profielen van de geplande werklocaties. Groen | 
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Rivierzones 

1. In het programma Rivierzones zijn 5 deelge
bieden onderscheiden, die zowel geografisch 
samenhangen als een gemeenschappelijke 
opgaven delen. Per deelgebied worden in 
2011 gebiedsateliers georganiseerd, wat in 
2011 moet lelden tot een gedragen uitvoe
ringsagenda per deelgebied. Hierbij betrek
ken we waar mogelijk ook maatschappelijke 
partners en marktparti jen in het betreffende 
deelgebied. 

2. Eind 2010 / begin 2011 wordt gestart met 
zowel een ambtelijk als bestuurlijk 'r ivieren-
netwerk'. In dit verband worden expertise
bijeenkomsten in 2011 georganiseerd over 
o.a. waterveiligheid, grondexploitatie, 
onderscheidende kwaliteit woonmilieus, 
geluid en ecologie. 

Groen 

Groen 

Westfiank 

1. Ontwikkeling ruimtelijke scenario's als basis 
voor bestuurlijke keuzen en organiseren van 
het bestuurlijk debat over ruimtelijke 
scenario's. 

2. Voortzetten van de bestuurlijke discussie 
over huisvestingslocaties ti jdelijke arbeids
migranten en monitoren van de gemaakte 
afspraken. 

Oostflank 

1. Programmacoördinatie uitvoeren over de 
vervolgverkenning van ingrijpende maat
regelen (nieuwe stadsbrug, nieuwe brug 
Ridderkerk-Krimpenerwaard) en de te 
starten planuitwerking van de gekozen 
maatregelen (Algeracorridor). 

2. De mobiliteitsmaatregelen inbedden in 
een ruimtelijke ontwikkelingsrichting, 
die gedra-gen wordt door de Stadsregio 
en de direct betrokken gemeenten 

Oranje 

Rood 

Vertraagd t.g.v. uitblijven 
besluit over Nieuwe 
Westeli jke Oeververbinding 
(NWO). Vindt nu in 2012 
plaats. 
In 2011 is geconstateerd 
dat er geen regionale 
huisvest ingsafspraken 
gemaakt konden worden. 
De discussie is gevoerd 
maar heeft niet tot 
concrete afspraken geleid. 
De gemeenten hebben hier 
geen behoefte aan en 
pakken dit voorzover nodig 
zelf op. 

Groen 

Rood 

Structurele 
bereikbaarheids
verbetering ( twee bruggen) 
is op korte termijn niet aan 
de orde. Het vaststel len van 
een ruimtelijke 
ontwikkelingsrich-ting voor 
het hele gebied is daarom 
op dit moment niet 
opportuun. 
De maatregelen 
(veerverbin-dingen) in het 
kader van Beter Benutten 
worden afgestemd met de 
ruimtelijke ontwikke-l ingen 
in het programma 
Rivierzones. 
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Wat heeft het gekost? 

Activiteit : Gebiedsgerichte opgaven rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Apparaatslasten 

736.916 
725.618 

-103.188 
-105.769 

840.104 
831.387 

1,030.000 
771.491 

499.845 
788.853 

1.288.698 

Baten 
Algemene dekkingsmiddelen 
Overige baten 

-1.451.185 
-11.348 

220.306 
-11.348 

-1.671.491 
0 

-1.801.491 
0 

-939.854 
I I 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 

Saldo van de activiteit 

-348.844 
0 

Toelichting financiën: 

Er is € 103.000 minder besteed aan direct lasten dan begroot. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt 
doordat bij het programma Noordas het communicatiebudget door de vertraging rond besluitvorming over de 
A13/16 niet volledig is benut. Bij het programma Rivierzones bleek het geraamde budget voor externe 
communicatie niet nodig te zijn omdat de communicatie met eigen medewerkers van de stadsregio Is 
vormgegeven. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde inkomsten. 
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6.2 Economische structuurversterking 
Programmarekening 

Programmarekening: Economische structuurversterking rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe tasten 
Apparaatslasten 

423.472 
984.237 

-1.326.908 
9.823 

1.750.380 
974.414 

Totaal 1,407.708 -1,317,086 2,724,794 

3.945.065 
971.229 

4.916.294 

259.879 
843.766 

1.103.645 

Baten 
Algemene dekkingsmiddeien 
Bijdrage provincie Zuid Holland 

-1.336.498 
-14.942 

65.796 
-942 

•1.402.294 
-14.000 

Totaal 

-1.402.294 
-14.000 

•1.077.111 
-28.034 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
- Bestemmingsreserve Economie 
- ontrekking aan de bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
- onttrekking aan de Investeringsreserve 

Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 
- bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 

Saldo van het programma 

56.268 

0 
-56.268 

0 

0 
7,232 

1.245.000 

0 
-63.500 

-1.245.000 

3.500.000 

0 
0 

-3.500.000 

-62.000 
0 

63.500 

t' 

Toelichting financiën:  

Las ten: 

Er is binnen deze activiteit € 1.327.000 minder besteed aan directe lasten dan begroot. 
Deze onderbesteding is als volgt te verklaren: 

Uitbestedingen 
Aan uitbestedingen is € 82.000 minder besteed. Dit wordt met name veroorzaakt doordat geplande activiteiten 
vertraagd zi jn: 
• Het later starten van de detailhandelsvisie heeft te maken met de vertraging in het koopstromen-onderzoek; 
• De uitbesteding van werkzaamheden in het kader van het formuleren van clusterversterkende maatregelen 

heeft later plaatsgevonden dan gepland vanwege het zoeken naar de optimale samenwerkingsvorm; 
• Een geplande bijeenkomst Proven Business heeft geen doorgang gevonden omdat er op dit moment nog 

onvoldoende draagvlak is bij marktparti jen. 

Subsidies Investeringsreserve 
Er is in 2011 € 1.245.000 minder besteed dan begroot. Er is in 2011 voor € 1.245.000 aan subsidies verleend op 
basis van de subsidieverordening investeringsreserve onderdeel Economische herstructurering van bedrijven
terreinen. Conform de bepalingen in de verordening worden er geen voorschotten verstrekt. Naar gelang de 
voortgang van de projecten zullen vanaf 2012 de lasten worden verantwoord. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde inkomsten. 

Baten: 
Het verschil in de baten ontstaat door een lager beroep op de algemene dekkingsmiddelen vanwege de 
onderuitputting op apparaatslasten ad. € 9.823 en voor het overige door gedeeltelijke onderuitputting op de 
directe lasten ad. € 55.973. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling Status Toelichting 

1. De economische agenda, gebaseerd op een 
stevige economische visie, is - waar nuttig 
en nodig samen met het stadsgewest 
Haaglanden en de provincie Zuid-Holland -
in uitvoering. 

Groen 
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2. We hebben een gezamenlijke aanpak voor 
promotie en acquisitie op het niveau van de 
metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

3. Voor nieuwe bedrijventerreinen zijn er 
afspraken met gemeenten om de uitvoering 
zeker te stellen. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar de terreinen in Ridderkerk, 
Bernisse/Spijkenisse en Brielle. 

4. De herstructurering van de vier bedrijventer
reinen uit het convenant 'Naar regionale 
uitvoeringskracht' is in gang gezet. Dat gaat 
om het Agricluster Barendrecht/Rldderkerk, 
de Spaanse Polder in Rotterdam, Nieuw-
Mathenesse in Schiedam en Stadshavens 
Rotterdam. Vanaf 2011 komen hier bij Groot 
Vettenoord in Vlaardingen, Hoofdweg in 
Capelle aan den IJssel, Stormpolder in 
Krimpen aan den IJssel en enkele locaties in 
Rotterdam. 

Rood 

Groen 

Er wordt geen aparte strategie 
ingericht, aangezien het RIA zijn 
inzet de komende jaren verder 
zal regionaliseren. 
De voortgang hiervan zal regel
matig in het REO geagendeerd 
worden. 

Groen 

Groen 

5. Er is met de betrokken gemeenten een niet-
vrijblijvende afstemming over de 
kantorenprogramma's en de benutting en 
ontwikkeling van regionale knooppunten 
bereikt. Doel hiervan is de leegstand te 
verminderen en een marktconforme 
kantorenvoorraad te realiseren, door 
ondermeer incourante kantoorpanden uit de 
markt te nemen en nieuw aanbod gedoseerd 
op de markt te brengen. 

Wat is daarvoor gedaan in 2011 ? 

Doelstelling 

1. Het opstellen en uitvoeren van de 
Economische agenda. 

Status 

Groen 

Toelichting 

2. Economische stadsregionale profilering: 
relatienetwerk binnen regio versterken en 
verbreden: naar maatschappelijke organisa
ties, bedrijfsleven en mede-overheden. 

Groen 

3. Ontwikkelen van een (boven) regionale 
promotie- en acquisitiestrategie. Groen 

4. Verbetering dienstverlening en stroomlijnen 
van de informatievoorziening naar 
ondernemers door ondermeer de 
mogelijkheden te verkennen voor een 
regionaal afgestemd bedrijvenloket per 
gemeente. 

Oranje 

5. Doorontwikkeling van de bestaande monitor 
bedrijventerreinen. 

Oranje 

De eerste fase van deze verken
ning is afgerond. In 2012 wordt 
een besluit genomen over regio
naal afgestemde dienstverlening 
aan ondernemers in de vorm 
van een regionaal ondernemers-
huis. 
Eén regionale monitor voor alle 
soorten werklocaties blijkt niet 
mogelijk. 
De monitoring wordt nu gekop
peld aan resp. kantoren (afge
rond), bedrijventerreinen (2012) 
en detailhandel (2012). 
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6. Verbreden convenantafspraken herstruc
turering (RHOB) naar realisatie nieuwe 
bedrijventerreinen (m.n. Nieuw-Reijerwaard, 
Bernisse/ Spijkenlsse en Brielle). 

Groen 

Groen 

Groen 

7. Uitvoeren van het Regionaal Herstruc-
turerings- en Ontwikkelingsbureau (RHOB) -
meerjarenprogramma, waarbij mede 
uitvoering wordt gegeven aan de ambities 
van duurzaamheid. 

8. Met Rotterdam, Capelle a/d IJssel, 
Schiedam, en Vlaardingen afspraken maken 
over afstemming kantorenprogramma's, de 
benutting en ontwikkeling van regionale 
knooppunten, alsmede het monitoren 
regionaal kantooraanbod. Dit is gekoppeld 
aan een regionale kantorenmonitor. 
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6.3 Bereikbaarheid en mobiliteit 

Programmarekening 

Programmarekening: Bereikbaarheid en mobil i teit rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Activiteit Verkeer 
Activiteit Openbaar vervoer 

flafen 
Rijksbijdrage BDU 
Bijdrage omslagfonds 
Rente BDU 
Rente BOR 
Onttrekking fonds BOR nog te verplichten 
Onttrekking fonds BDU nog te verplichten 
Onttrekking fonds BDU verplicht 
Onttrekking fonds BOR verplicht 
Onttrekking fonds OV-chipkaart 

Resultaat vóór bestemming 

Totaal 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 

Voorgestelde toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 

Saldo van het programma 

73.844.267 
311.135.635 

-156.964.750 
-89.122.327 

230.809.017 
400.257.962 

102.729.666 
268.436.521 

384.979.902 -246.087.077 631.066.979 371.166.186 

-322.909.000 
-689.299 

-2.163.447 
-1.297.734 
-4.647.762 

-20.925.455 
7.091.022 

-40.126.527 
0 

-418 
-689.299 

0 
-142.292 

24.181.530 
48.222.473 

160.053.050 
13.772.733 

0 

-322.908.582 
0 

-2.163.447 
-1.155.442 

-28.829.292 
-69.148.927 

-152.962.028 
-53.899.260 

0 

-326.291.688 
0 

-1.314.833 
-562.235 

-32.618.896 
-10.378.534 

0 
0 
0 

-385.669.201 245.397.778 -631.066.979 -371.166.186 

231.667.171 
272.144.930 

503.812.101 

-362.908.275 
-4.680.000 
-1.857.927 
-1.036.404 

0 
-20.193.611 
-70.107.150 
-42.489.023 

-539.711 

-503.812.101 

689.299 

0 

689.299 

0 

6.3.1 Verkeer 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling 

1. De maatregelen uit het maatregelpakket 
duurzame mobiliteit zijn in uitvoering. Dit 
betekent onder meer dat 
fietsparkeerplaatsen en OV fietsen bij haltes 
en stations zijn afgestemd op de behoefte, 
dat 2.500 nieuwe P+R plaatsen en het 
Verwijzingsplan P+R zijn gerealiseerd en dat 
er een waarneembare vermindering van het 
aantal geluidgehinderden zichtbaar is op 
weg naar de doelstelling van 30% reductie 
van geluidgehinderden in 2025. 

Sta tus 

2. Twee rijkswegenprojecten zijn in uitvoering: 
de A4 DelftSchiedam en de verbreding van 
de A15 MaasvlakteVaanpleln. De 
A13/A16verbinding is in 2014 klaar voor 
uitvoering. Vooreen Nieuwe Westelijke 
Oeververbinding is de planvorming gestart, 
evenals voor de Van 
Brienenoord/Algeracorridor. 

Oranje 

Groen 

Toelichting 

De geluidbelasting in de regio 
neemt verder toe door toename 
van de mobiliteit. Zonder 
stringent geluidbeleid op alle 
overheidsniveaus en uitvoering 
van alle mogelijke maatregelen 
(bron-, ruimteli jke- en 
gevelmaatregelen) wordt de 
doelstelling op dit gebied zeker 
niet gehaald. De verwachting is 
dat de doelen op het gebied van 
Fiets en P+R zeker gehaald 
zullen worden. 

-3. De regionale wegenprojecten "ontsluiting van 
Voorne-Putten', verbreding N209 en de Drie-
in-Eén (ontsluiting Hoek van Holland, 
Veilingroute en Westerlee) zijn gereed. De 
planvorming voor verbreding van de N471 is 
gestart. 

Groen 
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4. Op het rijkswegennet in de regio zijn 
dynamische snelheden ingevoerd. Groen 

Groen 

Groen 

5. Rondom alle knooppunten is er sprake van 
actief mobiliteitsmanagement door alle grote 
werkgevers. 

6. Er is één gezamenlijke uitvoeringsorga
nisatie voor de inzet en het beheer van de 
Dynamisch Verkeers Maatregelen op rijks, 
provinciale en gemeentelijke wegen. 

7. De kwaliteit van het fletsnetwerk is 
toegenomen, waarbij minstens één 
complexe en nu nog ontbrekende schakel in 
uitvoering is. Het fietsgebruik is met 6% 
toegenomen ten opzichte van 2010. 

Groen 

8. Stedelijke distributie is in de hele regio 
optimaal georganiseerd. 

9. Op stadsregionaal niveau is in 2014 het 
aantal verkeersdoden gedaald naar 
maximaal 32 en het aantal 
ziekenhuisgewonden naar maximaal 333. 

Oranje 

I 
Groen 

In 2011 is de efficiency v.w.b.  
stedelijke distributie verbeterd  
echter nog niet optimaal. 

Wat is daarvoor gedaan in 2011 ? 

Doelstelling 

Duurzame mobiliteit 
1. Vaststelling van en start uitvoering maat

regelenpakket Duurzame Mobiliteit. 

Status 

Orame 

Groen 

Toelichting 

De vaststelling van het imple
mentatieplan is enigszins 
vertraagd en zal plaatsvinden in 
de AB vergadering van 29 febru
ari 2012. Wel is al een enkele 
maatregel uitgevoerd. 

Wegennet 
1. In 2011 wordt door het bestuurlijk duo op 

basis van een zorgvuldig omgevingsproces 
en de resultaten van het MIRT-onderzoek 
een voorkeursbesluit genomen over de 
'Nieuwe Westelijke Oeververbinding' en 
wordt de MIRT-planuitwerking gestart. 

2. Voor zowel 'OV op Zuid' als 'Herontwerp Van 
Brienenoord-Algera Corridor' wordt door het 
bestuurlijk duo een besluit genomen over 
een voorkeurspakket aan maatregelen, 
waarbij deze twee projecten in samenhang 
worden bekeken. 

Dynamisch Verkeersmanagement 
1. De regelscenario's voor de A15 en de Ruit 

Rotterdam zijn uitgewerkt en tenminste in 
3 clusters volledig operationeel. 

2. Besluitvorming over vormgeving verkeers-
managementorganisatie Zuidvleugel is afge
rond, de opzet voor een virtuele verkeers-
centrale is vastgesteld. 

3. Er vindt op regionale schaal afstemming van 
geplande verstoringen plaats (Regioregie). 

Oranje 

Dit project wordt door BEREIK! 
getrokken en is nog niet 
opgestart. Komt in 2012. 
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4. De stadsregio is opdrachtgever voor de 
website www.bereikbareregiorotterdam.nl en 
het meldpunt wegwerkzaamheden. Zij zorgt 
dat deze website actueel gehouden wordt. 

Mobiliteitsmanagement 
1. Actieve samenwerking met de partners in 

"Bereik!" en "de Verkeersonderneming." 
Voor 60 werkgevers is een advies op maat 
(bereikbaarheidsscan) gemaakt. 

roen 

In juni 2011 is besloten dat de 
stadsregio na 1 januari 2012 
geen actieve rol heeft in het 
beheer van de website 

Fiets 
1. Afspraken maken met wegbeheerders om 

het regionale fletsnetwerk verder te 
voltooien, de kwaliteit verder te verbeteren 
en het verstrekken van subsidies hiervoor. 

Groen 

P+R 
1. Met wegbeheerders afspraken maken over 

het realiseren van 2.500 P+R plaatsen, het 
Verwijzingsplan P+R, fietsparkeerplaatsen 
bij openbaar vervoer locaties en het 
verstrekken van subsidies hiervoor. Oranje 

Met een aantal wegbeheerders 
zijn nog geen afspraken gemaakt 
over het realiseren van het Ver
wijzingsplan P+R en fietspar
keerplaatsen bij OV-locaties. 
Met de gemeente Rotterdam, 
waarbinnen de meeste P+R-loca-
ties zijn gelegen, zijn wel afspra
ken gemaakt over uitvoering van 
het verwijzingsplan P+R. 

Goederenvervoer 
1. Uitvoeren van de aanbevelingen voort

komend uit het regionaal bevoorradings
profiel (gereed september 2010); 

2. Haalbaarheidsstudies uitvoeren en toe
werken naar het opzetten van een regionale 
binnenstadservice; 

3. Uitvoeren korte termijn maatregelen van de 
netwerkanalyse goederenvervoer Zuid
vleugel om doorstroming op de vrachtwa
genknelpunten in de regio te verbeteren. 

Intentieverklaring ondertekend. 
Nog niet alle daarin genoemde 
maatregelen zijn gestart of 
vorderen gestaag. 

Oranje 

Verkeersveiligheid 
1. De pilot Totally traffic voortzetten en evalu

eren. 
Oranje 

2. Het verkeersveiligheidstraject 'ontwikkeling 
jonge autobestuurders' is opgestart. 

Rood 

De pilot Totally traffic is voort
gezet, maar de evaluatie wordt 
pas in januari 2012 in het DB 
behandeld. 
Het verkeersveiligheidstraject is 
in 2011 niet opgestart. 
In 2012 zal er in samenwerking 
met het ROV-zh een programma 
worden samengesteld voor de 
doelgroep jonge 
autobestuurders. 
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Wat heeft het gekost? 

Activi tei t : Verkeer rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Apparaatslasten 

72.390.513 
1.453.754 

-156.914.728 
-50.022 

229.305.241 
1.503.776 

101.225.889 
1.503.776 

229.890.900 
1.776.272 

•156.964.750 230.809.017 102.729.666 231.667.171 

Baten 
Bijdrage omslagfonds 
Overige baten 

-689.299 
•73.844.267 

-689.299 
156.964.750 -230.809.017 -102.729.666 

-4.680.000 
-226.987.171 

-230.809.017 -102.729.666 -231.667.171 

Resultaat vóór bestemming 

Voorgestelde toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 

Saldo van de activiteit 

-689.299 

689.299 

0 

-689.299 

689.299 

0 

Toelichting financiën: 

Met het vaststellen van de begroting autoriseert het algemeen bestuur het aangaan van de voorgestelde 
verplichtingen tot maximaal de bedragen genoemd in de begroting. Bij de jaarrekening verantwoorden we conform 
het BBV echter de feitelijke betalingen in het jaar. Om die reden wijken de bestedingen in de regel af van de 
ramingen. Dit is niet altijd aan de orde. Deze situatie houdt verband met het aanwezige verschil in timing waarbij 
de verplichtingen voor lopen op de (meerjarige) bestedingen. Met name bij de projecten uit het RIVV vindt de 
feitelijke verantwoording van de bestedingen grotendeels op een later tijdstip plaats dan het jaar waarin de 
subsidie is verstrekt. Gevolg Is dat het bedrag dat in de begroting is opgenomen eigenlijk geen relatie heeft met 
het bedrag zoals dat in de jaarrekening is gepresenteerd. Hier willen we meer verband in aanbrengen. Hierna is dit 
nader toegelicht. 

Voorbeeld: 
Gemeente X krijgt in 2011 een subsidie voor de aanleg van fietspaden. De gemeente X moet uiterlijk binnen een 
jaar na afgifte van de subsidiebeschikking starten met de feitelijke werkzaamheden. De subsidie die dus beschikt 
is ten laste van het budget 2011 leidt echter pas in de jaarrekening 2012 en/of 2013 tot feitelijke bestedingen. Een 
belangrijk deel van de bestedingen die we verantwoorden in het jaar hebben dus betrekking op verstrekte 
subsidies uit eerdere jaren. Om meer transparantie te verstrekken in deze "gap" tussen de begrotingscijfers en 
verantwoordingscijfers presenteren we in de jaarrekening (aanvullend op de bestedingen) ook de verstrekte 
subsidies (=aangegane verplichtingen). We lichten toe waarom de verstrekte subsidies (aangegane verplichtingen) 
niet conform de voorgenomen begroting zijn gerealiseerd. Deze insteek geeft een realistischer beeld van de 
invulling van de begroting. 
Hierna zijn de directe lasten van de activiteit nader toegelicht. 

Verkeer 
(directe lasten) 

Beleid en programmering 

Wegennetwerk 

Verkeersveiligheid 

Fiets 

P+R 

DVM 

Mobiliteitsmanagement 

Goederenvervoer 

Duurzame Mobiliteit 

Totaal 

Begroot voor 
2011 

2.858.000 

97.511.690 

22.644.589 

32.863.223 

40.069.789 

16.980.850 

16.273.854 

53.500 

49.750 

229.305.243 

Verplicht In 
2011 

2.362.367 

74.949.669 

18.049.854 

30.143.250 

32.091.655 

11.859.743 

18.080.676 

53.360 

42.168 

187.632.741 

Besteed In 
2011 

597.163 

31.187.419 

4.590.341 

14.984.035 

7.816.050 

5.692.712 

7.425.897 

53.780 

43.118 

72.390.513 

Begroot 
versus 

verplicht 

495.633 

22.562.021 

4.594.735 

2.719.973 

7.978.134 

5.121.107 

-1.806.823 

140 

7.582 

41.672.502 
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In 2011 hebben we circa € 41,6 min minder gesubsidieerd dan voorzien. Dit is vrijwel volledig toe te schrijven aan 
het RIVV. De belangrijkste oorzaken zijn: 
• Programma wegennetwerk ad € 22,5 min. Dit betreft vrijval op lopende verplichtingen en het doorschuiven 

van een aantal projecten. Zo is het project Westland / Hoek van Holland fase 2 (knooppunt Westerlee) van € 
16 min, doorgeschoven naar 2012. 

• Programma verkeersveiligheid ad € 4,6 min. Dit betreft vrijval op lopende verplichtingen en het doorschuiven 
van een aantal projecten. Zo zijn er een 9-tal voornamelijk rotonde projecten ter grootte van € 2,7 min 
doorgeschoven naar 2012. 

• Programma fiets ad € 2,7 min. Dit betreft projecten die zijn doorgeschoven naar 2012. Zo is de Fietsbrug 
keersluis - Maassluise buitenhaven ter grootte van € 1,8 min in 2012 beschikt. 

• Programma P+R ad € 8 min. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een latere subsidieverlening (in 2012) 
van het project P+R Schieveste ad € 7,8 min. 

• Programma DVM ad € 5,1 min. Dit wordt veroorzaakt uitstel van het Quick Wins 2e tranche programma. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde inkomsten. 

6.3.2 Openbaar vervoer 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling Status Toelichting 

1. 80% van alle in de bestuursperiode 2010-
2014 nieuw gebouwde woningen en kan
toren in de regio ligt in de invloedsfeer van 
hoogwaardig openbaar vervoer. 

Groen 

2. De OV-terminal Rotterdam Centraal is ge
reed. RandstadRail ri jdt door van Den Haag 
naar Rotterdam Zuid. Groen 

3. De Hoekse Lijn wordt omgebouwd om deel 
uit te maken van het metronetwerk: een 
doorgaande metroverbinding tussen Capelle 
aan den IJssel en Hoek van Holland is 
mogelijk. 

Oranje 

Besluitvorming over de jur id i 
sche status van het traject volgt 
in februari 2012. Bij gunstig 
besluit is realisatie eind 2016 
haalbaar. 

4. Openbaar vervoer over water functioneert 
betrouwbaar. Groen 

-5. Er zijn 800 nieuwe panelen met dynamische 
reisinformatie geplaatst op de OV haltes in 
de regio. Groen 

6. Op alle t ram- en metrolijnen rijdt modern 
materieel. Groen 

7. Efficiënte exploitatie van het openbaar ver
voer door onder meer extra keerlussen voor 
trams, snelheidsverhoging, tariefintegratie 
met de NS en een verschil tussen spits en 
daltarieven. Er is een 10% hogere kosten
effectiviteit bereikt door een efficiëntere 
bedrijfsvoering bij de vervoerders en door
dat het openbaar vervoeraanbod beter is 
afgestemd op de vraag. 

Een aantal projecten komt van
wege tekort aan middelen bij de 
gemeenten voorlopig niet in 
uitvoering. 

Oranje 

8. De sociale veiligheid in het openbaar vervoer 
ligt minimaal op het niveau van 2010 tegen 
€ 4 miljoen lagere kosten per jaar, door een 
efficiëntere inzet van mensen en middelen. 

Groen 
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Wat is daarvoor gedaan in 2011? 

Doelstelling 

Verstedelnkinq rondom openbaar vervoer 

1. De stadsregio stimuleert gemeenten woning
en, kantoren en stedelijke voorzieningen 
rondom stationslocaties te ontwikkelen 
(verstedelijkingsafspraken en programma 
economie). 

Status Toelichting 

Versterking bestaand netwerk en verbetering  
kwaliteit huidige netwerk 

Rails Hoekse Lijn onderbrengen onder nieuwe 
wet lokaalspoor, waardoor ombouw naar en 
koppeling aan het metronet moge-lijk wordt. 

Groen 

Oranje 

Besluitvorming juridische status 
is voorbereid. In februari 2012 
besluit l&M over Hoofdspoor vs 
Lokaal Spoor. 

1. Nader onderzoek en besluit over OV over 
water en bij positief besluit zo mogelijk start 
aanbesteding haltes OV-over water en 
nieuwe ferry's. Groen 

Onderzoek is In 2011 afgerond. 
Nieuwe initiatieven voor vervoer 
over water worden onderge
bracht in het programma Rivier
zones. Het huidige OV over 
water functioneert betrouwbaar 

2. Aanleg 400 nieuwe panelen met dynamische 
reisinformatie op OV-haltes. Oranje 

In het eerste kwartaal 2012 
worden de laatste 30 panelen 
geplaatst en aangesloten. 

3. Voorbereiden/uitvoeren van projecten, die 
een betere exploitatie mogelijk maken zoals 
keerlussen, doorstromingsmaatregelen en 
toegankelijke halten langs de StadsTram-
tracé's; 

Oranje 

Voorbereiding van projecten is in 
2011 doorgelopen. Een aantal 
projecten komt vanwege tekort 
aan middelen bij de gemeenten 
voorlopig niet in uitvoering 

4. Subsidiëren van de aanleg van parkeervoor
zieningen voor fiets en auto bij openbaar 
vervoerhaltes en knooppunten (P+R). Oranje 

P+R verloopt volgens planning. 
Projecten voor fietsparkeren 
lopen achter. In 2011 is besloten 
deze projecten voor 100% te 
subsidiëren. 

Optimale exploitatie 
1. RandstadRail rijdt door van Den Haag naar 

Rotterdam Zuid. Groen 

2. Subsidies verstrekken aan wegbeheerders 
voor het toegankelijk maken van bushalten. 

Oranje 

Een aantal gemeenten blijft nog 
achter bij de doelstellingen. 
In overleg met deze gemeenten 
worden instrumenten ingezet om 
te versnellen. 
Er worden wel subsidies aan 
gemeenten verstrekt. 

3. Concessiehouders aanzetten tot maatregelen 
de exploitatiekosten te laten dalen, door eff i
ciëntere bedrijfsvoering, aanbod beter af
stemmen op de vraag, snelheldsbevorde-
rende maatregelen bij met name de t ram, 
en het selectief heroverwegen van het OV-
aanbod op basis van kosteneffectiviteit. 

4. Bevorderen van een voor de reiziger meer 
eenduidig en herkenbaar OV-netwerk op 
Randstadniveau (R-Net). 
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5. Doorvoeren efficiencymaatregelen sociale 
veiligheid: opbrengstverhoging boetes, 
waardering van het veiligheidsgevoel van 
reizigers in het voertuig en van reizigers op 
haltes bedraagt een waarderingscijfer van 
7,5 bij alle concessies. 

Toekomstbestendiq beheer en onderhoud 

1. Doorvoeren van 'asset management' als 
instrument voor kostenbeheersing van 
regulier beheer en onderhoud. 

2. Invoeren van een 25-jarenplanning voor 
vervangingsonderhoud. 

Groen 

Groen 

Groen 

Evaluatie onderzoeken zijn ge
start. 
De uitkomsten hiervan en de 
klantbarometer zijn in maart 
2012 beschikbaar. 

Wat heeft het gekost? 

Activiteit: Openbaar vervoer rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/• rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Apparaatslasten 

309.501.621 
1.634.013 

-89.209.712 
87.384 

398.711.333 
1.546.629 

266.889.891 
1.546.630 

311.135.635 400.257.962 268.436.521 

270.801.013 
1.343.917 

272.144.930 

Baten 
Baten -311.135.635 -400.257.962 -268.436.521 

-J11.1JS.6JS -400.257.962 -268.4J6.S21 

-272.144.930 

-272.J44.9J0 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 

Saldo van het programma 

Toelichting financiën: 

Hierna zijn de directe lasten van de activiteit nader toegelicht. 

Openbaar vervoer 
(directe lasten) 

OV-rlsico's 

OV-netwerk 

OV-exploitatie 

OV-beheer en onderhoud 

Totaal 

Begroot voor 
2011 

34.450.000 

81.439.514 

165.477.297 

117.344,521 

398.711.331 

Verplicht in 
2011 

29.750.000 

82.604.246 

159.020.047 

116.907.325 

388.281.618 

Besteed in 
2011 

29.750.000 

27.792.992 

156.443.548 

95.515.081 

309.501.621 

Begroot 
versus 

verplicht 

4.700.000 

-1.164.732 

6.457.250 

437.195 

10.429.713 

In 2011 hebben we circa € 10,4 min minder gesubsidieerd dan voorzien. 
De belangrijkste oorzaken zijn : 
• Exploitatie: voor € 6,5 min hangt dit samen met de start van concessies medio december 2010. De eerste 

2 weken van de concessies 2011 zijn toegerekend aan het jaar 2010. 
• Er voor € 4,7 min aan risico's niet meer afgewikkeld in 2011. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde Inkomsten. 
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6.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 

Programmarekening: 

Programmarekening: Wonen: Duurzaam en marktgericht aanbod rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Dotatie fonds FVSV 
Apparaatslasten 

14.109,772 
0 

588,318 

-4.094.229 
0 

-831 

18.204.001 
0 

589.149 

6.040.058 
7.750 

589.149 

4.215.246 
6.457.716 
1.430.669 

Bafen 
Rijksbijdrage ISV-3 
Rijksbijdrage BUS 
Rente 
Bijdrage provincie Zuid-Kolland 
Algemene dekkingsmiddeien 
Overige bijdragen 
Onttrekking FVSV 
Onttrekking fonds BWS verplicht 

0 
0 
0 

-36.816 
-1.117.574 

0 
-17.279.441 

0 

0 
0 

101.996 
-13.257 
105.705 

0 
101.995 

0 

0 
-101.996 

-23.559 
-1.223.279 

0 
-17.381.436 

0 

-3.582.369 
0 

-7.750 
-23.559 

-1,273.279 
0 
0 
0 

-8.596.560 
-420.893 

-27.500 
-459.351 
-118.422 

-1.456.766 
-207.551 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
- onttrekking aan de bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
- bestemmingsreserve Verstedelijkingsafspraken 
- toevoeging aan de bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
- toevoeging aan de investeringsreserve 

Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 
bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 

Saldo van het programma 

-3.735.742 

-62.802 
0 

2,893.253 
905.290 

7K 

1) 

2.893.253 
905.290 

-62.880 
0 
l i 

i i 

12.000 
-33.940 

-807.528 

12.880 

0 

Toelichting financiën: 

Er is binnen deze activiteit € 4.094.000 minder besteed aan directe lasten dan begroot. 
Deze onderbesteding bestaat uit de volgende onderwerpen: 

• Uitbestedingen: € 82.000 minder besteed; 
• Fonds verstedelijking en stedelijke vernieuwing: € 4.003.000 minder besteed dan begroot; 

• Overige verschillen € 9.000 

Van de eerste twee onderwerpen volgt hierna de toelichting op het verschil:  

Uitbestedingen 
Er is € 82.000 minder aan directe lasten besteed dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door: 

• Ontwikkeling van het dashboard ontwikkelingen woningmarkt kon goedkoper worden uitgevoerd dan 
begroot; 

• Vanwege de vertraging in de woningmarktafspraken Is er geen regionale woningmarktconferentie 
gehouden in 2011 ; 

• Vanwege de vertraging in de woningmarktafspraken Is er pas in 2012 een regionale bijeenkomst geweest; 
• Bestuurlijk is er besloten om branding beperkter op te pakken. Dit heeft tot lagere kosten geleid. Branding 

maakt onderdeel uit van de takendiscussie metropoolregio. 
Fonds verstedelijking en stedelijke vernieuwing 
In de begroting was voor dit onderwerp € 17.483.000 opgenomen aan lasten. Dit betrof afwikkeling van lopende 
verplichtingen voor een bedrag van € 15.039.000 en een verwachte toevoeging aan de Investeringsreserve van 
€ 1.342.000. Dit betrof het verwachte eindsaldo van het fonds. De totale begrote lasten sluiten aan met de stand 
van het fonds per 31-12-2010 (€ 17.279.000 + 2 maal begrote rente 2011 voor een bedrag van € 204.000). 
Uiteindelijk is er in 2011 € 13.481.000 besteed aan afwikkeling van lopende verplichtingen en kon het fonds 
worden afgesloten met een positief resultaat van € 3.799.000. Zie de mutaties in onderstaand overzicht: 
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Ontwikkeling fonds nog te verplichten 
Stand per 1-1-2011 
Mutaties: 
- afrekening ISV2 Rotterdam en Schiedam 
- afrekening BSHW 
- afrekening functieverandering 
- beheerskosten 
Stand per 31-12-2011 

17.279.441 

-2.342.923 
-12.565.000 

1.530.000 
-102.975 

3.798.543 

Stand eindsaldo 3.798.543 

29 februari 2012 heeft het algemeen bestuur besloten dit resultaat van € 3.799.000 toe te voegen aan de reserve 
weerstandsvermogen (€ 2.893.000) respectievelijk de Investeringsreserve (€ 905.000). Deze toevoegingen aan de 
reserves worden in het financiële overzicht niet verantwoord onder de lasten maar onder de geaccordeerde 
mutaties in de bestemmingsreserve. Daarom ontstaat er een verschil binnen de lasten tussen begroting en 
rekening van € 3.799.000. Daarnaast was de toe te voegen rente aan het fonds FVSV van € 102.000 ten onrechte 
dubbel opgenomen in de begroting. Deze rentetoevoeging Is rechtstreeks aan de reserve weerstandsvermogen 
gedaan, conform besluit algemeen bestuur 29 februari 2012. Dit resulteert in een verschil ten opzichte van de 
begroting van € 204.000. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde inkomsten. 

Baten: 

Fonds verstedelijking en stedelitke vernieuwing 
Er is met betrekking tot het fonds verstedelijking en stedelijke vernieuwing € 204.000 minder verantwoord dan 
begroot. 
De renteopbrengst FVSV (€ 102.000) was in 2011 ten onrechte dubbel opgenomen in de begroting. Conform 
besluit algemeen bestuur van 29 februari 2012 is deze renteopbrengst niet verantwoord binnen dit programma 
maar rechtstreeks toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen. Aan de batenzijde resulteert dit in een lagere 
renteontvangst van € 102.000 en een lagere onttrekking aan het FVSV van € 102.000. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling Status Toelichting 

1. Op basis van het verstedelijkingsscenario 
2010-2020 zijn er met alle gemeenten 
woningmarktafspraken gemaakt. Groen 

2. In alle gemeenten zijn er prestatieafspraken 
tussen gemeenten en corporaties gemaakt, 
gebaseerd op de woningmarktafspraken. 
Hierin staan ook afspraken over C02 reduc
tie. 

Groen 

3. Er is een gestructureerd afstemmingsoverleg 
tussen gemeenten, woningcorporaties en 
marktparti jen voor elk van de zes woning-
marktgebieden. 

Groen 

4. Er is een systeem van woonconsumentenon-
derzoek, dat adequate informatie verschaft 
voor de afstemming per woningmarktgebied. 

5. Voor de verdeling van sociale huurwoningen 
beschikken we over één regionaal aanbod
systeem en één urgentiesysteem. 

6. Er is een nieuwe huisvestingsverordening 
gebaseerd op de (in 2011 te verwachten) 
nieuwe Huisvestingswet. 

Groen 

Groen 

Oranje 

Afhankelijk van de wetsvoorstel
len ten aanzien van de nieuwe 
Huisvestingswet, de opheffing 
van de WGR-i- en de daarmee 
samenhangende (verplichte) 
bereidheid van de gemeenten 
om samen te werken. 
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7. Alle gemeenten hebben voldaan aan hun 
wetteli jke taakstelling op het gebied van 
huisvesting verblijfsgerechtigden 

Wat is daarvoor gedaan in 2011? 

Doelstelling 

1. Samen met (regionale) koepels van woning
corporaties en marktparti jen wordt de 
beleidscyclus van "plannen - besluiten -
uitvoeren - evalueren " opgezet. Hiervoor 
wordt gebruikt gemaakt van consumenten
en woningmarktonderzoek. 

Status 

2. In de lokale woningmarktafspraken worden 
ook afspraken gemaakt over de bijdrage die 
de stadsregio zal leveren bij het realiseren 
van de gestelde doelen. Dat kan zijn in de 
vorm van inhoudelijke of procesmatige 
expertise of een financiële bijdrage uit 
ISV3/Investeringsreserve. 

Oranje 

3. Er wordt samen met de provincie een effi
ciënte monitor ontwikkeld voor lokale 
woningmarktafspraken en de dialoog 
hierover georganiseerd. Hierbij worden 
tevens de doelstellingen van o.a. verstede
lijking rondom openbaar vervoer betrokken. 

4. Met inachtneming van de gemeentelijke 
reacties op de Nota van uitgangspunten 
Woonruimtebemiddeling wordt een voorstel 
gemaakt voor de vormgeving van het 
regionaal aanbodsysteem. 

Oranje 

5. Wij stellen in overleg met de vier gemeenten 
die al samenwerken bij de woonruimte
verdeling en urgentieverlening een gemeen
schappelijke regeling op voor de behandeling 
van geschillen. Andere gemeenten kunnen 
zich hierbij eenvoudig aansluiten. 

6. In samenspraak met de regiogemeenten 
wordt de nieuwe huisvestingverordening 
opgesteld. Deze is gebaseerd op de nieuwe 
Huisvestingswet, maar tevens op o.a. de 
regionale afspraken over de vormgeving van 
het aanbodsysteem en de urgentieregeling. 

Oranje 

Oranje 

Groen 

Groen 

Toelichting 

Er is een pilot in 2011 met 
succes a fgerond. In het 
eerste half jaar van 2012 
wordt het dashboard aan de 
overige subregio's 
aangeboden 

Door vertraging van de 
nieuwe Huisvestingswet is 
dit doorgeschoven naar 
2012. 

Door vertraging in de 
besluitvorming bij 
deelnemende gemeenten 
wordt dit doel begin 2012 
gereal iseerd. 

Door vertraging van de 
nieuwe Huisvestingswet is 
dit doorgeschoven naar 
2012. 

7. De monitor inzake verblijfsgerechtigden 
wordt voortgezet. Zonodig vindt bestuurlijk 
overleg plaats, wanneer gemeenten achter
blijven in de realisatie van de taakstelling. In 
het uiterste geval zal bij In gebreke blijven 
van een gemeente in de plaatstreding 
worden overwogen. 

Overige ontwikkelingen: 

1. Afronding subsidies uit de periode 2005 
- 2010: ISV , Fonds verstedeli jking en 
Stedeli jke Vernieuwing 
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6.5 Duurzame regio 
Programmarekening 

Programmarekening: Duurzame regio rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/• rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Totaal lasten 

Totaal baten 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves en voorzieningen 
- onttrekking aan bestemmingsreserves 

- toevoeging aan bestemmingsreserves 

Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 

Saldo van het programma 

12.928.833 

-13.403.099 

-474.267 

-162.009 
636.276 

-3.782.549 

2.780.059 

16.711.382 

-16.183.158 

33.838.496 

-28.828.496 

-1.002.491 528.224 5.010.000 

232.491 
770.000 

-394.500 
-133.724 

-5.010.000 

36.105.192 

-21.679.933 

14.425.258 

-14.559.758 

134.500 

0 

6.5.1 Groen 
Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling Status 

1. De prioriteitsprojecten uit het RGSP (ca. 
2300 ha) zijn gerealiseerd, waaronder het 
krekenplan op Voorne Putten 

2. Als uitwerking van de dubbeldoelstelling van 
het Project Mainport Rotterdam wordt 
150 ha in de Schiezone en de Vlinderstrik 
(gebied Noordas) aangelegd en 600 ha in 
Albrandswaard gerealiseerd. 

3. De in het herijkte RGSP opgenomen stad
land verbindingen ten behoeve van een 
betere bereikbaarheid van het regionale 
groen zijn gerealiseerd. 

4. De recreatieve en ecologische verbindingen 
tussen de verschillen groenprojecten uit het 
herijkte RGSP zijn gerealiseerd. 

Toelichting 

De meeste groenprojecten liggen 
stil als gevolg van de bezuinig
ingen op ILG en RODS door Rijk 
en PZH. 
De stadsregio heeft In 2011 de 
Visie RGSP3 vastgesteld met als 
nieuwe insteek de nadruk op 
verbindingen en veel lagere 
ambities voor het aantal 
hectares. 

In de Visie RGSP3 ligt de nadruk 
bij verbindingen en niet langer 
op de realisatie van grote 
oppervlakten Groen. 
In 2012 verwacht de stadsregio 
afspraken te maken met de 
provincie Zuid Holland over inzet 
middelen provinciale Groenagen-
da. Stadsregio zet Investerings
reserve in. 
Gelet op de beperkte beschik-
baareid van rijks- en provinciale 
middelen is nog onduidelijk welk 
deel van de ambities tijdig kan 
worden gerealiseerd. 

In de Visie RGSP3 ligt de nadruk 
bij verbindingen en niet langer 
op de realisatie van grote 
oppervlakten Groen. 
In 2012 verwacht de stadsregio 
afspraken te maken met de 
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5. Er is een duurzame structuur voor de 
financiering en de aansturing van het beheer 
van natuur- en recreatiegebieden. 

provincie Zuid Holland over inzet 
middelen provinciale Groenagen-
da. Stadsregio zet Investerings
reserve in. 
Gelet op de beperkte beschik-
baareid van rijks- en provinciale 
middelen is nog onduidelijk welk 
deel van de ambities tijdig kan 
worden gerealiseerd. 

Oranje 

In het kader van de ontwikkeling  
van de Metropoolregio  
Rotterdam-Den Haag wordt  
bekeken hoe het beheer van  
natuur en recreatiegebieden op  
een duurzame en betaalbare  
manier kan worden ingericht. 

6. De Groene Verbinding over de infrabundel 
A15/Betuweroute is opgeleverd en in 
gebruik genomen eind 2012/begin 2013. 

Oranje 

Oplevering is voorzien in 2014. 
Begin 2011 is de planning van de 
verbreding van de A15 bekend 
geworden. 
Hierdoor is de planning van de 
uitvoering van de Groene 
Verbinding naar achteren 
geschoven. 

7. Er zijn realistische en financieel haalbare 
uitvoeringsprogramma's voor Deltapoort en 
Hof van Delfland. De uitvoering is van start 
gegaan en de eerste resultaten worden 
zichtbaar. 

Groen m 

Wat is daarvoor gedaan in 2011? 

Doelstelling 

1. Starten met de uitvoering van het herijkte 
RGSP: maken van uitvoeringsafspraken met 
betrokken partijen (gemeenten, waterschap
pen, recreatieschappen, Zuid Hollands 
Landsschap, natuurmonumenten). 

2. Vaststellen van een uitvoeringsovereen
komst met de provincie Zuid Holland, waarin 
opgenomen een taakverdeling, afspraken 
over (mede)financiering en planning. 

Status 

Oranje 

Oranje 

Rood 

L 

Toelichting 

Vertraagd als gevolg van 
bezui-nigingsdiscussie. 

A f s t e m m i n g u i t voe r i ng 
RGSP3 m e t p rov inc ia le 
g roenagenda en p rov inc iaa l 
u i t v o e r i n g s p r o g r a m - m a f ie ts 
loopt 

3. Start met de uitvoering van projecten die in 
2010 uitvoeringsgereed waren. 

De meeste groenprojecten 
liggen stil als gevolg van de 
bezuinig-ingen op I L G en 
RODS. 
Aan zeven groen- en 
recreatie projecten is 
subsidie uit de 
Invester ingsreserve 
toegekend. 

4. Starten met de planvorming van In het 
herijkte RGSP opgenomen geprioriteerde 
projecten (natuur- en recreatiegebieden, 
recreatieve en ecologische verbindingen, 
kwaliteitsverbetering) door middel van een 
integrale aanpak. 

Groen 

Groen 

5. De realisatie van PMR 750 ha wordt conform 
planning uitgevoerd. 
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6. Starten met de uitvoering van de Groene 
Verbinding over de infrabundel A15/Betuwe-
route. 

Oranje 

Oplevering is voorzien in 
2014. Begin 2011 is de 
planning van de verbreding 
van de A15 bekend 
geworden. 
Hierdoor is de planning van 
de uitvoering van de Groene 
Verbinding naar achteren 
geschoven. 

7. Voortzetten van de inhoudelijke en 
financiële bijdragen aan de planvorming 
en de proces-sen voor de Hof van 
Delfland en Deltapoort. 

Groen 

Wat heeft het gekost? 

Activiteit : Groen rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Apparaatslasten 

9.340.601 
497.533 

-2.507.484 
-72.431 

11.848.085 
569.964 

27.780.778 
518.821 

29.350.792 
621.919 

Baten 
Rijksbijdrage via provincie Zuid-Holland 
Algemene dekkingsmiddelen 
Rente 
Overige bijdragen 
Onttrekking aan voorziening Groen 
Onttrekking aan fonds Groene verbinding 

-8.066.875 
-1.018.493 

-578.378 
-745.580 

0 
0 

0 
200.893 
478.317 
-59.304 

0 
1.137.593 

-8.066.875 
-1.219.386 
-1.056.695 

-686.276 
0 

-1.137.593 

-8.066.875 
-1.319.386 

-483.064 
0 

-3.419.111 
-10.261.163 

-7.908.701 
-1.757.472 

-175.201 
-4.380.414 
-1.405.994 

0 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
- bestemmingsreserve BWS 
- bestemmingsreserve Waterbeleid 
- bestemmingsreserve Beheer Groen Akkoord 
- voorziening Fonds Groen 
- bestemmingsreserve Investeringen Groen Akkoord 
- ontrekking aan de bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
- toevoeging aan de investeringsreserve 

Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 
- bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 

Saldo van de activiteit 

0 
0 
0 
0 
0 

-65.084 
636.276 

0 
'.1 

0 
0 
0 

52.416 
770.000 

251.224 

0 
0 
0 
0 
0 

-117.500 
-133.724 

-11.400.000 
-88.939 

-3.066.735 
2.848.107 
-2.754.863 

0 
0 

Toelichting financiën:  

Lasten: 
Er is binnen deze activiteit € 2.507.000 minder besteed aan directe lasten dan begroot. 
Deze onderbesteding bestaat uit de volgende onderwerpen: 

• Procesmiddelen: € 121.000 minder besteed dan begroot; 
• Subsidies Investeringsreserve: € 770.000 minder besteed dan begroot; 
• Groene Verbinding € 1.616.000 minder besteed. 

Procesmiddelen 
Er Is € 121.000 minder aan procesmiddelen Groen besteed dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

• In het kader van het Regionaal Groenblauw Structuurplan (RGSP) is er € 125.000 minder uitgegeven dan 
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten: 
• In 2011 heeft geen monitoring van het RGSP2 plaatsgevonden in verband met het opstellen van het 

RGSP3. 
• De ontwikkeling van ecologische verbindingszones is vertraagd als gevolg van de bevriezing van de 

groenontwlkkeling door de bezuinigingen. 
• De planvorming voor het Zuidelijk Randpark is vertraagd door het ontbreken van voldoende 

financiering van de Blauwe Verbinding waar het Zuidelijk Randpark onderdeel van is. 
Eventuele bestedingen aan deze projecten in 2012 zullen worden gedekt uit de huidige begroting 2012. 
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• De bijdrage aan de provincie Zuid-Holland als bijdrage in de programmakosten Hof van Delfland was 
€ 75.000 lager dan begroot. 

• Daarnaast is er meer uitgegeven aan Deltapoort dan begroot. De bijdrage aan de provincie Zuid-Holland 
als bijdrage in de programmakosten is bruto verantwoord, inclusief de bijdrage van de gemeente 
Rotterdam en de kosten voor aanvullende ambtelijke inzet. Het betreft een bedrag van € 59.000 waarvan 
de overschrijding wordt geneutraliseerd door een extra baat. Daarnaast is de bijdrage in de 
programmakosten € 20.000 hoger geweest dan begroot. In totaal een overschrijding van € 79.000 op dit 
onderdeel. 

Subsidies investerinqsreserve 
Er is in 2011 € 770.000 minder besteed dan begroot. Er is in 2011 voor € 770.000 aan subsidies verleend op basis 
van de subsidieverordening investeringsreserve onderdeel regionaal groenblauw. Er zijn geen voorschotten 
verstrekt, naar gelang de voortgang van de projecten zullen vanaf 2012 de lasten worden verantwoord. 

Groene Verbinding 
Er is in 2011 € 1.616.000 minder aan lasten Groene Verbinding verantwoord dan was begroot en dit Is als volgt te 
verklaren: 

• De begrote lasten voor de Groene Verbinding bedroegen in 2011 € 10.261.000. De bestedingen waren in 
2011 slechts £ 547.000, dit betreffen alleen nog de proceskosten en nog geen investeringskosten. Het 
project is eind 2011 gegund en de bestedingen voor investeringskosten, afkoop eigendom, beheer en 
onderhoud zullen naar verwachting plaatsvinden van 2012 t /m 2014. In 2011 is er dus € 9.714.000 
minder besteed dan begroot. 

• Het saldo van baten (rijksbijdrage en rente samen € 8.645.000) en lasten (€ 547.000) wordt toegevoegd 
aan het fonds Groene Verbinding en blijft zo beschikbaar voor het project. Het betreft een toevoeging aan 
het fonds van € 8.098.000 en deze last was niet begroot. 

Per saldo resulteren deze lagere besteding en hogere toevoeging aan het fonds in een lagere last van € 1.616.000. 
Zie ook de toelichting bij de baten. 

Baten: 

Groene Verbinding 
Er is binnen dit project € 1.616.000 minder aan baten verantwoord dan begroot. Dit heeft de volgende twee 
oorzaken: 
• De rentebaten zijn € 478.000 lager dan begroot. Het bedrag aan renteopbrengsten was ten onrechte te hoog 

opgenomen in de begroting; 
• De begrote onttrekking aan het fonds Groene Verbinding van € 1,138 miljoen is niet gerealiseerd. De 

bestedingen aan het project waren lager dan begroot en daarom heeft er een toevoeging aan het fonds 
plaatsgevonden in plaats van de begrote onttrekking. 

Zie ook de toelichting bij de lasten. 

Deltapoort 
Er is een extra baat verantwoord van € 59.000. Het betreft de bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het 
programma Deltapoort en de bijdrage van Rotterdam in de kosten voor de aanvullende ambtelijke inzet (zie ook 
de toelichting op de lasten). 

6.5.2 Milieu 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling Status Toelichting 

1. Er is een duurzaamheidsstrategie voor ruim
telijke ontwikkelingen vastgesteld en in 
uitvoering waarin in elk geval de volgende 
onderdelen zijn opgenomen: 

• een maatwerkbenadering per gebied of 
project, 

• inzicht in de knelpunten externe veiligheid 
en geluid en de oplossingsstrategieën (o.a. 
gericht op 30 % minder geluidgehinderden 
in 2025 t.o.v. 2006) zijn in uitvoering, 

• bundeling van de ambities, kennis en 
ervaring voor duurzame gebiedsontwikkeling 
in een regionaal netwerk, 

• de toepassing van RegloGis als kennisbron. 

2. Het maatregelenpakket Luchtkwaliteit voor 
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de stadsregio (inclusief de herijking 2010 
RAP/RAL) is uitgevoerd. Daarmee wordt 
voldaan aan de doelstellingen van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit voor wat betreft het halen van 
de normen voor fijn stof (PM10) en NOx. 

Groen 

Groen 

3. Het Plan van Aanpak Regionale Klimaatagen
da 2008 - 2012 is uitgevoerd en de reductie 
van de C02 uitstoot (40 % reductie In 2025 
t.o.v. 1990) ligt op schema. Het Plan van 
Aanpak voor de periode 2013 - 2016, 
inclusief een financiële paragraaf, is 
vastgesteld en in uitvoering. 

Wat is daarvoor gedaan in 2011 ? 

Doelstelling 

1. Vaststellen van een door alle betrokkenen 
gedragen strategie voor het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling in de regio en het 
ontwikkelen van instrumenten voor 
duurzame gebiedsontwikkeling (o.a. 
handreikingen, cursussen). 

Status Toelichting realisatie bij 
afwijking 

2. Voortzetten van de aanpak geluidhinder in 
nauwe samenhang met het project Duur
zame mobiliteit. 

Groen 

Groen 

3. Aanpak knelpunten externe veiligheid op
stellen en starten met de uitvoering. Groen 

4. Opzetten van een netwerk duurzame ge
biedsontwikkeling met gemeenten, ontwik
kelaars en kennisinstituten. 

Oranje 

In de 9 maandsrapportage 
2011 is gemeld dat in het 4 e 

kwartaal 2011 aan het DB 
wordt voorge-steld om 
Nieuw Rei jerwaard te 
bestempelen als icoonproject 
voor duurzame ontwikkeling. 

Het voorstel aan het 
dageli jks bestuur is 
doorgeschoven naar l e 

kwartaal 2012. 
5. Inrichten van drie pilots duurzame gebieds

ontwikkeling in enkele van de gebiedsgerich
te programma's van de stadsregio. 

Oranje 

In de 9 maandsrapportage 
2011 is gemeld dat in het 4 e 

kwartaal 2011 aan het DB 
wordt voorge-steld om 
Nieuw Rei jerwaard te 
bestempelen ais icoonproject 
voor duurzame ontwikkeling. 

Het voorstel aan het 
dageli jks bestuur is 
doorgeschoven naar l e 

kwartaal 2012. 
6. Maatwerkafspraken duurzame herstructu

rering van bedrijventerreinen voor door het 
RHOB geprioriteerde bedrijventerreinen. 

Oranje 

Er worden geen maatwerkaf 
spraken gemaakt. In de ver 
ordening Invester ingsreser  
ve zijn criteria op het gebied  
van duurzaamheid  
opgenomen.  
Als gemeenten voor een  
bedrijventerrein een  
subsidie-aanvraag doen op 
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basis van de verordening 
Invester ingsreserve, 
onderdeel Economische her
structurering 
bedri jventerrein-en, krijgt de  
aanvraag meer punten  
naarmate deze meer aan  
duurzaamheid bijdraagt.  
Daarbij gaat het om aspecten  
als intensief ruimtege-bruik,  
het gebruik van duurzame  
materialen, energiebesparing  
en vervoersmanagement . 

7. Ruimtelijke - en milieu-informatie ontsluiten 
via RegloGis. Gro€ 

8. Voortzetten van de betrokkenheid bij de 
totstandkoming van het jaarli jkse MSR-
rapport en in dat verband ook het 
ontwikkelen van indicatoren voor het 
monitoren van de leefomgevingskwaliteit. 

Groen 

9. Voortzetten van de uitvoering van het 
maatregelpakket Luchtkwaliteit, inclusief 
RAP/RAL. Voor resterende knelpunten 
worden oplossingen ontwikkeld. 

Groen 

10. Vaststellen en uitvoeren van het project 
Schoon op Weg in nauwe samenhang met 
het project Duurzame Mobiliteit. 

Oranje 

11 . Deelnemen aan de uitvoering van de 
monitoring NSL. 

Het project heeft als gevolg 
van tijdelijk minder 
ambteli jke capaciteit en door 
de noodzake-i i jke 
afstemming met het project 
Duurzame Mobiliteit lichte 
vertraging opgelopen. 
Vaststell ing door het 
algemeen bestuur is hierdoor 
verschoven naar 29 februari 
2012. 

Groen 

12. Voortzetten van de jaarlijkse update van het 
milieumodel tbv de Regionale Verkeers- en 
Milieu Kaart (RVMK). Groen 

13. Voortzetten van de uitvoering van de 15 
projecten uit de Regionale Klimaatagenda. Groen 

14. Het monitoren van de bijdrage van de kli
maatprojecten aan de doelstelling voor C02-
reductie (40 % in 2025 t.o.v. 1990). Groen 

15. Faciliteren van de communicatie en de 
kennisuitwisseling tussen regiogemeenten. Groen 

16. Ondersteunen van regiogemeenten bij 
de uitvoering van de klimaatprojecten 
met programmacoördinatie en het 
beschikbaar stellen van middelen voor 
het aantrekken van deskundigheid en 
voor communicat ie- en 
organisat iekosten. 

Groen 

Wat heeft het gekost? 
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Activiteit: Milieu rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

•/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

201J 

pnmaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 
Apparaatslasten 

2.367.329 
723.370 

-1.121.076 
-81.558 

3.488.405 
804.928 

Totaal 

4.781.089 
757.809 

5.293.252 
839.228 

Balen 
Rijksbijdrage via provincie Zuid-Hotland 
Rente 
Overige bijdragen 
Algemene dekkingsmiddelen 
Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit 
Onttrekking aan fonds SLOK 

-928.000 
-458.475 
-50.738 

-1.350.376 
0 

-206.184 

230.921 
-10.061 
-50.738 
151.526 
592.665 
108.246 

-1.158.921 
-448.414 

0 
-1.501.902 

-592.665 
-314.430 

-2.400.000 
-41.995 

0 
-1.436.903 
-1.400.000 

0 

-3.476.763 
0 

-433.990 
-1.527.030 

-614.369 
0 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
- bestemmingsreserve Proactieve Milleuaanpak 
- bestemmingsreserve Milieu 
- ontrekking aan de bestemmingsreserve Klimaat 
- ontrekking aan de bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 

Voorgestelde mutaties bestemmingsreserves 
- bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 

Saldo van de activiteit 

96.925 

0 
0 

-79.925 
-17.000 

) 
fl 

180.075 
0 

0 
0 

-260.000 
-17.000 

1) 
0 

-260.000 
0 

-62.885 
-34.444 

0 
n 

17.000 

0 

Toelichting financiën: 

Lasten: 

Er is binnen deze activiteit € 1.121.000 minder besteed aan directe lasten dan begroot. 
Deze onderbesteding bestaat uit de volgende onderwerpen: 

Luchtkwaliteit 
Klimaatagenda 
SLOK 
Milieustrategie 
Milieu overig 

€ 783.000 minder besteed dan begroot; 
€ 180.000 minder besteed dan begroot; 
€ 108.000 minder besteed dan begroot. 
€ 37.000 minder besteed dan begroot. 
€ 13.000 minder besteed dan begroot. 

Hieronder volgt per onderwerp een verklaring van deze verschillen:  

Luchtkwaliteit 
Er is in 2011 € 783.000 minder aan lasten verantwoord dan was begroot en dit is als volgt te verklaren: 

• De begrote lasten voor Luchtkwaliteit bedroegen in 2011 € 2.200.000 en dit bestond uit € 1.500.000 voor 
subsidies en € 700.000 voor projecten. De begroting voor subsidies Is gelijk aan het jaarlijkse 
subsidieplafond. De bestedingen waren in 2011 € 549.000 en deze bestedingen bestonden uit de volgende 
onderdelen: 
- Er is in 2011 voo r€ 245.000 ( l e tranche) en € 701.000 (2e tranche) aan subsidie verleend op aanvragen 
en hiervan is € 354.000 verantwoord als besteding in 2011. 
- Daarnaast is € 93.000 besteed aan subsidieverleningen uit eerdere jaren. 
- Aan projecten is in 2011 € 102.000 besteed. 
In 2011 is er dus € 1.651.000 minder besteed dan begroot. 

• Het saldo van baten (provinciale bijdrage, rente en bijdrage gemeente) en lasten (subsidies en projecten) 
wordt toegevoegd aan het fonds Luchtkwaliteit en blijft zo beschikbaar voor het project. Het betreft een 
toevoeging aan het fonds van € 868.000 die niet was begroot. 

Per saldo resulteren deze lagere besteding en hogere toevoeging aan het fonds in een lagere last van € 783.000. 
Zie ook de toelichting bij de baten. 

Klimaatagenda 
Er is in 2011 € 180.000 minder besteed dan was begroot. De onderuitputting betreft de reservemiddelen. Het 
reguliere jaarbudget van € 300.000 Is besteed. De onderuitputting is te verklaren doordat het binnen de 
Klimaatagenda gaat om lopende, meerjarige projecten waarvan de realisatie deels In 2012 plaats zal vinden. 
Daarnaast is in 2011 bestuurlijk de keuze gemaakt om tijdelijk minder in te zetten op Blo-energie. De 
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onderuitputting blijft via de reserve Klimaat beschikbaar voor de uitvoering van de regionale Klimaatagenda in 
2012. 

SLOK 
Er is in 2011 € 108.000 minder besteed dan begroot. De uitbetaling geschiedt op basis van de voortgang van . 
projecten binnen de gemeenten (de projecttrekkers). De middelen blijven via het fonds SLOK beschikbaar voor het 
doel (Stimulering van lokale Klimaatinitiatieven) en zullen naar verwachting in 2012 worden besteed. 

Milieustrateqie 
Er is in 2011 € 37.000 minder besteed dan begroot. Dit betreft voornamelijk het onderdeel stimulering duurzame 
ontwikkeling dat zou worden toegepast op Nieuw Reijerwaard. Vanwege het later dan verwacht van kracht worden 
van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard is hier in 2011 nog geen Inzet op gepleegd. 

Milieu overig 
Aan overige uitbestedingen is € 13.000 minder besteed dan begroot. 

Apparaatslasten: De afwijking vloeit voort uit een onderuitputting op de totale apparaatlasten (zie Resultaat
bestemming toelichting ad.2, blz. 15) en niet geraamde inkomsten. 

Baten: 
Er is binnen deze activiteit € 1.023.000 minder aan baten gerealiseerd dan begroot. Dit is (met uitzondering van 
de algemene dekkingsmiddelen) als volgt te verklaren: 

Luchtkwaliteit 
De baten met betrekking tot Luchtkwaliteit bedragen in 2011 € 782.000 minder dan begroot. Dit verschil is als 
volgt te verklaren: 
• 5% van de 3 e tranche ad € 231.000 is nog niet ontvangen van de provincie en wordt uiterlijk in 2017 

afgerekend na vaststelling van de subsidie. In de begroting 2011 was al rekening gehouden met deze baat; 
• Naar verwachting was een bijdrage uit het fonds Luchtkwaliteit van € 593.000 noodzakelijk om de bestedingen 

Luchtkwaliteit te dekken. De bestedingen waren echter lager dan begroot waardoor de bijdrage uit het fonds 
niet nodig was in 2011 ; 

• Aan rente is in 2011 € 10.000 meer verantwoord dan begroot; 
• De gemeente Rotterdam draagt bij aan het project Schone Voertuigen. Het betreft een baat van € 31.000 die 

niet was begroot. 

SLOK 

Er is in 2011 € 108.000 minder onttrokken aan het fonds SLOK dan begroot, zie de toelichting bij de lasten.  

RegioGIS 
Van de partners is een bijdrage in de kosten van het RegioGIS verantwoord van € 19.000. Deze bijdrage was niet 
opgenomen in de begroting. 
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6. 6 Jeugdzorg 

Programmarekening 

Programmarekening: Jeugdzorg rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Directe lasten 124.468.804 120.821.569 119.080.867 

124,468.804 120.821.569 119.080.867 

119.962.480 

119.962.480 

Baten 
Rijksbijdrage 
Rente jeugdzorg 
Onttrekking fonds jeugdzorg 
Bijdrage provincie Zuid-Holland 
Bijdrage gemeente Rotterdam 

-121.473.274 
-20.866 

-511.963 
-2.033.768 

-428.933 

-3.792.436 
-20.866 

0 
0 

-3.933 

-117.680.838 
0 

-511.963 
-2.033.768 

-425.000 

-116.622.099 
I) 
0 

-2.033.768 
-425.000 

-124.468.804 -120.651.569 -119.080.867 

-117.200.868 
-946 

-151.095 
-2.075.418 

-425.740 

-119.854.068 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
- ontrekking aan de bestemmingsreserve project "Ieder Kind Wint" 

Saldo van het programma 

-170.000 

170.000 

0 

-170.000 

0 

-108.413 

0 

Toelichting financiën: 

Lasten / Baten: 
In december 2011 is vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de Overheidsbijdrage arbeidskosten
ontwikkeling 2011 (OVA) toegekend. Dit heeft geleid tot hogere baten dan begroot. Doordat alle uitgekeerde OVA-
gelden doorbeschikt zijn naar de zorgaanbieders heeft dit geleid tot een evenredige overschrijding op de begrote 
lasten. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Doelstelling Status Toelichting 

1. Een betere afstemming tussen vraag en aan
bod van jeugdzorg. 

2. Een betere organisatie van de jeugdbescher
ming. 

Groen 

Groen 

3. Een efficiënte en effectieve uitvoering van 
jeugdzorg. Groen 

4. Een betere samenwerking met 
ketenpartners. Groen 

I 
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Wat is daarvoor gedaan in 2011?  

Algemene toelichting 
Sommige doelstellingen zijn zo algemeen geformuleerd, dat er min of meer een continu verbeterproces nodig is 
om deze te realiseren. Bijvoorbeeld met het verder doorontwikkelen van vraaggerichte zorg ben je nooit klaar. Op 
veel van de doelstellingen zijn resultaten geboekt. Misschien niet altijd een volledige realisatie van wat beoogd is, 
maar wel stappen in de goede richting. De doelstellingen zijn op oranje gezet wanneer op onderdelen In 2012 nog 
verdieping en/of aanscherping nodig is. Daarbij speelt in belangrijke mate mee dat de realisering gelijk op gaat 
met de geplande decentralisatie van de jeugdzorg, die een lange termijn horizon kent. 

Doelstelling 

T . Van aanbodgericht naar vraaggericht werken. 

2. Bestrijding van de wachtli jsten, door middel 
van jaarlijkse concrete afspraken(kaders) met 
uitvoerders. 

Status 

Groen 

Toelichting 

Oranje 

In 2011 is door de Stadsregio 
extra geld ter beschikking 
gesteld voor het terugdringen 
van wachtl i jsten bij AMK. Eind 
2011 heeft dit geleid tot een 
neerwaartse trend. Moet in 2012 
naar nul. 
Een structureel probleem bij de 
wachtl i jsten Jeugdbescherming/ 
Jeugdreclassering ( J B / J R ) nood
zaakte tot wachtl i jstbeheer, 
extra inzet vanuit de 
zorgaanbieders en een lobby 
voor verhoging van de landelijke 
tarieven. 
Eind 2011 zijn de landelijke 
tarieven J B / J R verhoogd, wat 
het mogelijk zou moeten maken 
om het wachtl i jstprobleem in 
mei te hebben opgelost. 

3. De landelijke verbetertrajecten voor gezins
voogdij en voogdij. 

4. De regionale aanpak van OTS (Onder toe-
zichtstelling, gezinsvoogdij). 

Groen 

Oranje 

5. Klantvriendelijker Groen 

6. Een andere wijze van sturing en investeren 
(door middel van nieuw financieel 
verdeelmodel P x Q en prestatie -
indicatoren) . Groen 

7. Verbetering doorlooptijden bureau jeugdzorg 
en zorgaanbieders. 

8. Een beter inzicht In resultaten en 
doelstellingen (door middel van onder andere 
een informatiedashboard voor monitoren 
prestatie - indicatoren). 

Groen 

Oranje 

In 2011 w a s de invoering 
beoogd van een nieuw systeem, 
te gebrui-ken door Bureau 
Jeugdzorg (BJZ) en de 
zorgaanbieders, onder regie van 
BJZ. BJZ heeft aangegeven dat 
ver-traging is opgetreden, o.a. 
vanwege licentieproblemen bij 
de zorgaan-bieders. 

9. Verbetering indicatiestelling bureau 
jeugdzorg. Groen 

10. Een betere samenwerking met de lokale 
partners. 
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11 . Een betere samenwerking met de jeugd GGZ 
(Geestelijke gezondheidszorg) en jeugd LVG 
(Licht verstandelijk gehandicapten). 

>ranje 

12. Afspraken over het vervolg IKW (Ieder kind 
wint). 

Over ige o n t w i k k e l i n g e n : 

1 . Trans i t ie j e u g d z o r g 

Groen 

Diverse act ies z i j n in gang 
gezet : 

• Bevorder ing aans lu i t i ng 
tussen ge ïnd iceerde en 
lokaal p reven - t i eve zorg v ia 
o n t w i k k e l i n g Centra voo r 
Jeugd en Gezin, Zorg Adv ies 
Teams, DOSA n e t w e r k e n 
(Dee l - gemeen te l i j ke 
Organ isa t ie S lu i tende 
A a n p a k ) , n i euwe v is ie op 
t a k e n o n t w i k k e l d . 

• v o o r p o s t m e d e w e r k e r s BJZ 
• I n z e t op in teg ra le 

zo rgp lannen , v e r m i n d e r i n g 
van s l agboomd ia -gnos t i ek , 
be t rekken J-LVB ( j e u g d i g e n 
m e t een l i ch t ve rs tande l i j ke 
bepe rk i ng ) en J-GGZ ( j e u g d 
gees te l i j ke 
gezondhe idszo rg ) . 

• Dr ie p i lo ts 'Zorg Adv ies 
Teams ' : ve reenvoud ig i ng van 
toe le id ing naar zorg vanu i t 
o n d e r w i j s . 

• BJZ ac t ie f in Aanpak 
Jeugdcr im i na l i te i t : o.a. v ia 
dee lname aan n e t w e r k - en 
t r a j ecbe raden . 

• M.b.t. ges lo ten j e u g d z o r g is 
v ia p i lo ts t r a j ec taanpak 
Jeugdzorg Plus o n t w i k k e l d . 
I n navo lg ing van he t 
ve i l i ghe idshu is ( = 
a f s t e m m i n g pa r t i j en in de 
ve i l i ghe idske ten ) in 
Ro t te rdam w o r d t deze nu 
ook in de reg io o n t w i k k e l d . 

Echter deze act ies hebben nog 
onvo ldoende i nhoude l i j k 
resu l taa t opge leve rd . 

Groen 
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7. Paragrafen 

7.1 Bestuurlijke zaken en communicatie 
Bes lu i t vo rm ing en par t ic ipat ie 
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. Het dagelijks bestuur stuurt dit proces van consultatie en besluitvorming. De door het algemeen 
bestuur vastgestelde Regionaal Strategische Agenda (RSA) is voor het dagelijks bestuur het inhoudelijk kader. 

Samenwerking en belangenbehartiging 
De kansen en mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in de regio worden mede bepaald door 
besluitvormingsprocessen op bovenregionale schaalniveaus, bijvoorbeeld de Zuidvleugel of de Randstad. Het 
dagelijks bestuur behartigt hierbij de regionale belangen en lobbyt voor voldoende middelen voor stadsregionale 
projecten. 
In 2011 is door het dagelijks bestuur verder ingezet op de versterking van de samenwerking met Haaglanden in de 
metropoolregio. Tevens heeft het dagelijks bestuur geïnvesteerd in de goede samenwerking met de provincie Zuid-
Holland. 
Met het oog op versterking van de scope van regionale samenwerking heeft het dagelijks bestuur in april 2011 een 
werkbezoek aan de regio Londen gebracht. 

Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid 
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 22 juni 2011 besloten de verlaging van de jaarlijkse subsidie 
aan de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid vast te stellen. De begrotingssubsidie wordt vanaf 2012 
jaarl i jks gehalveerd tot er in 2014 geen bijdrage meer is. Dit betekent concreet dat de begrotingssubsidie voor het 
jaar 2012 maximaal € 22.839 bedraagt en voor het jaar 2013 maximaal € 11.420. 

Juridische kwaliteitszorg 
De juridische functie binnen de stadsregio beoogt de juridische kwaliteit van het bestuurlijke besluitvormings
proces te borgen. Voor zover hier voor specialistische juridische kennis was vereist, is die extern ingehuurd ten 
laste van het projectbudget. 
De bezwaarschriftencommissie stadsregio Rotterdam is in 2011 tweemaal bijeengekomen voor hoorzittingen, te 
weten op 16 februari en 23 maart. In deze hoorzittingen zijn vier bezwaarschriften behandeld. 
Voorts is er in 2011 door een viertal deelnemende gemeenten beroep aangetekend tegen besluiten van het 
dagelijks bestuur tot vaststelling van subsidies op grond van de Verordening Verstedelijkingsafspraken en 
Stedelijke Vernieuwing 2005-2010; al deze beroepsschriften zijn door de betrokken gemeenten ingetrokken na 
ambteli jk overleg met de stadsregio. 
Er is in 2011 één klacht ontvangen van een burger via de gemeentelijke ombudsman Rotterdam, welke ter 
afhandeling is doorgezonden naar het ter zake bevoegde bestuursorgaan. 
Tevens is er sprake van een toename van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Vanwege 
deze toename heeft de secretaris in 2011 een ruimer mandaat gekregen om deze verzoeken af te wikkelen. 
Daarom was het mogelijk al deze verzoeken binnen de wettelijke termijnen af te handelen. 

Communicatie 
De informatievoorziening van de stadsregio werd gerealiseerd via publicaties in huis aan bladen, de website en 
eigen media. Er verschenen in 2011 in totaal 16 Regiojournaals waaronder één special over de metropoolregiodag. 
Tevens werd vorig jaar een nieuwe stijl voor het regiojournaal geïntroduceerd. Er verschenen drie nummers van 
het relatiemagazine Perspectief, waarbij nauw werd samengewerkt met Stadsgewest Haaglanden. Vanaf 
2012 maken Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam gezamenlijk één nieuw relatiemagazine. 
De website van de stadsregio werd op onderdelen vernieuwd, waaronder verschillende vormen van 
dienstverlening, waaronder de Handreiking Luchtkwaliteit en de Regionaal Strategische Agenda. 

Met de media werd frequent contact onderhouden. In 2011 verschenen ruim 30 persberichten. 
Begin 2012 organiseerde de stadsregio een persbriefing over een voltooid onderzoek naar de Brienenoord- en 
Algeracorridor. Rond belangrijke projecten werden persbriefings georganiseerd en interviews gearrangeerd. In 
samenwerking met het AD werden twee speciale bijlagen voor Rotterdams Dagblad over openbaar vervoer 
geproduceerd. 
In het kader van de bezuinigingen op het openbaar vervoer organiseerde de stadsregio een regioatelier, dat begin 
2012 is opgevolgd met een symposium over de toekomst van het OV. 
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De stadsregio presenteerde begin december een nieuw voorstel voor de inpassing van de A13/A16 aan de 
noordkant van Rotterdam. In dit kader werd een persconferentie en vier informatiebijeenkomsten georganiseerd 
die door ongeveer duizend mensen zijn bezocht. Ter ondersteuning zijn er dertig informatiebanners, een 
animatiefilm, brochure, diverse factsheets en specials van het regiojournaal gemaakt en onder belangstellenden 
verspreid. 
In het kader van het Regionale Groenblauw Structuurplan 3 verschenen twee fact sheets en een gedrukte versie 
RGSP 3. Daarnaast werd ook een losse kaart van de Visie Blauwgroen Raamwerk gemaakt. 
Van het Regionaal Kantorenprogramma en van het Uitvoeringsprogramma zijn twee handzame boekjes 
geproduceerd. Daarnaast werd in november de arbeidsmarktconferentie Help de Arbeidsmarkt verandert! 
georganiseerd. 
In het voorjaar vond de bijeenkomst Vervoer over water plaats in het kader van het gebiedsprogramma 
Rivierzones. 
Daarnaast werd een kaart van de RSA geproduceerd die bij diverse stakeholders werd bezorgd. 
In het kader van de werkbezoeken RSA werd begin december een bezoek gebracht aan de oostflank van de regio. 
In opdracht van de regiogemeenten organiseerde de stadsregio een aantal ambtelijke bijeenkomsten over 
Tijdelijke Arbeidsmigratie. Voor de ecomobielbeurs werden diverse schriftelijke en audiovisuele 
communicatiemiddelen ontwikkeld. 
Voorafgaand aan een aantal regionale bijeenkomsten voor energiebesparing werden op TV- Rijnmond een aantal 
weken lang spots ten behoeve van het energieloket uitgezonden. 
Samen met met het stadsgewest Haaglanden werd in het voorjaar een gezamenlijke regiodag georganiseerd die in 
het teken stond van de ontwikkeling van de metropoolregio 
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7.2 Bedrijfsvoering 
Naast inzicht in de voortgang van het primaire proces, zoals benoemd bij de programma's in hoofdstuk 6, geeft de 
jaarrekening ook inzicht in het verloop van de bedrijfsvoering. Hiermee worden de intern gerichte processen 
bedoeld die ondersteunend zijn aan het primaire proces. In deze paragraaf wordt teruggeblikt op hetgeen in 2011 
op dit terrein is gerealiseerd. 

Financiën 

Naar aanleiding van de verlaging van de bijdrage per inwoner is in begroting 2011 een besparing van € 220.000 
op de budgetten voor bedrijfsvoering doorgevoerd. Uit de rekening 2011 blijkt dat deze bezuiniging ook 
daadwerkelijk is gerealiseerd. Hoewel de bezuinigingen werden gevoeld in de organisatie, heeft het niet geleid tot 
het niet kunnen realiseren van de in de begroting 2011 benoemde productiedoelen. 

In 2011 is ingezet op een verdere beheersing van de financiën op verschillende niveaus. Ten eerste is de financiële 
sturing verder verbeterd. De beschikbaarheid van dagelijks ververste financiële informatie heeft daar zeker aan 
bijgedragen. Belangrijker nog is dat de verdere toename van het financieel besef binnen de directies er vervolgens 
voor gezorgd heeft dat deze informatie ook gebruikt is om de budgetsturing verder te verbeteren. De directie is 
meer dan voorheen ook betrokken geweest bij het opstellen van P&C-documenten als de begroting en 
voortgangsrapportages. 

Ook de financiële.administratie zelf is verder op orde gebracht. Belangrijke stap daarbij betrof de invoering van het 
verplichtingenformulier. Hierdoor wordt bij het aangaan van een contract al de benodigde budgetruimte 
"gereserveerd", de factuur komt daardoor niet meer als verrassing. Ook is vanaf juni de administratie maandelijks 
afgesloten. Dit betekent dat aan het einde van iedere maand er geen werkvoorraad meer is op de administratie. 
De cijfers geven daardoor een getrouw beeld. Ten slotte is ook aandacht besteed aan de doorlooptijd van een 
factuur en de tijdigheid van het vastleggen van de verplichting. Dergelijke facetten zijn ieder kwartaal onderwerp 
van gesprek in het DT en daardoor zal de kwaliteit van de administratie ook na 2011 op een nog hoger niveau 
worden gebracht. 

In 2011 heeft het AB de Verordening op de investeringsreserve vastgesteld. Hiermee kwam voor de periode 2011-
2014 jaarl i jks een bedrag van € 10 min. beschikbaar voor de beleidsterreinen Herstructurering bedrijventerreinen, 
Regionaal Groenblauw en Revitalisering stedelijk gebied. Omdat (als gevolg van de beperkte hoeveelheid t i jd) bij 
de verdeling van de middelen voor de jaarschijf 2011 de aanvragen vanuit de gemeenten wat achterbleven bij de 
verwachtingen is in 2011 veel aandacht besteed aan de communicatie over de investeringsreserve richting de 
gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een bijna volledige uitputting van de middelen die beschikbaar waren voor 
jaarschijf 2012. 

Administratieve organisatie en (verbi jzonderde) interne controle (vic) 
In 2011 zijn de bedrijfsprocessen op een gestructureerde wijze in beeld gebracht en beschreven. Begin 2012 
worden ze door het DT vastgesteld. Met name ook tegen de achtergrond van een naderende liquidatie van de 
stadsregio is het goed om alle spelregels en procedures vast te leggen zodat externen (die de plek van vacatures 
ti jdelijk vervullen) weten hoe de zaken zijn geregeld bij SR. 
Op het gebied van de Interne Controles heeft de SR in 2009 de ambitie uitgesproken om vanaf 2011 weer alle 
VIC's zelf uit te voeren. Dat is ook gelukt. Bij de interimcontrole van de accountant was nog sprake van een late 
oplevering en was er nog ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de dossiers. Bij de VIC's die in het kader 
van de jaarrekening 2011 zijn gehouden, waren ook deze verbeterpunten gerealiseerd. 

In de lijn van hetgeen in 2010 is opgestart, zijn ook in 2011 de opmerkingen van de accountant uit voorgaande 
managementletters en accountantsverslagen leidend geweest bij het verder verbeteren van de (financiële) 
bedrijfsvoering. Dit verbetertraject heeft ertoe geleid dat de managementletter die eind 2011 door de accountant 
werd opgeleverd nog maar een beperkt aantal (en geen risicovolle) verbeterpunten bevatte. Het doel is om in 
2012 de gehele lijst met opmerkingen te hebben opgelost. 

Personeel 
De formatie van de stadsregio bestond, conform afspraken met het AB, ook in 2011 uit 59 fte. De gemiddelde 
bezetting van personeel met een ambtelijke aanstelling lag lager. Reden hiervoor was vooral het feit dat sinds de 
aankondiging van het kabinet dat de Wgr-plus wordt afgeschaft de stadsregio vacatures enkel via 
inhuur/detachering/ti jdeli jke contracten invult. Ultimo 2011 waren er aldus 8 vacatures via inhuur vervuld. Bij 
liquidatie zal dit per saldo tot lagere kosten leiden. 

Afgelopen jaren heeft het verlagen van het ziekteverzuim hoog op de agenda gestaan. Dit heeft er toe geleid dat 
in 2011 het gemiddelde verzuimpercentage uitkomt op 4,75% en de verzuimfrequentie 1 bedraagt. Hiermee heeft 
de stadsregio het landelijk gemiddelde bereikt. Onderstaande grafiek laat de maandelijkse verzuimcijfers zien. 
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Kostenverdeelstaat. 
De kostenverdeling heeft plaatsgevonden overeenkomstig de uitgangspunten, zoals deze bij ook bij de opstelling 
van de begroting zijn toegepast. Als gevolg van een beperkte mutatie is er sprake van een marginaal verschil ten 
opzichte van de begroting 2011. 

Archief 
Naar aanleiding van aanbevelingen van de archiefdienst is in 2011 het archief opgeschoond. Een externe partij 
heeft daartoe het semistatisch archief geschoond. In 2012 worden deze dossiers gedigitaliseerd en afgevoerd naar 
het statisch archief. 

ICT 
Op gebied van ICT waren de ambities in de begroting 2011 hoger dan er uiteindelijk is gerealiseerd. Oorzaak 
hiervan is het feit dat de ondersteunende partij niet voldeed aan onze eisen en verwachtingen. In de loop van 
2011 is dan ook de conclusie getrokken afscheid te nemen van deze partij om toch de noodzakelijke stappen op 
het ICT-gebied alsnog te kunnen zetten. Dit traject heeft een aantal ontwikkelingen vertraagd. 
Eind 2011 zijn in ieder geval Exact Financials en Exact Synergie "buiten de deur geplaatst" waardoor we verder 
kunnen op het gebied van digitale informatievoorziening. Daarnaast opent dit de deur naar de implementatie van 
het subsidievolgsysteem Stratech. Invoering van dit pakket bij de stadsregio vereenvoudigt de financiële 
afhandeling van subsidies en stroomlijnt de subsidieverstrekking. 

Financiële aangelegenheden 
Voor de bovengenoemde verbetering informatievoorziening is in 2010 gestart met het gelijknamige project. In 
2010 is daartoe een investeringsbudget van € 250.000 vri jgemaakt, omdat in het reguliere ICT-budget geen 
ruimte is voor ontwikkelingen. 
Gezien de gerezen problemen is bij de 2e bestuursrapportage 2011 dit budget nog eens met € 250.000 verhoogd, 
(dotatie aan de reserve doorlopende activiteiten) Met dit budget zal het gehele project verbetering 
informatievoorziening gerealiseerd kunnen worden. Het betreft investeringen die geactiveerd en dus afgeschreven 
moeten worden. De € 500.000 dient daarmee als dekking van de kapitaalslasten. 
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7.3 Financiering 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële positie en het financieringsgedrag van de stadsregio. 

Treasuryfunctie 
De wetteli jke kaders voor de uitvoering van de treasury liggen vast in de wet financiering decentrale overheden 
(FIDO) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO). Het beleid van de stadsregio voor 
de treasury is vastgelegd in het treasurystatuut. De nadruk in deze paragraaf ligt voornamelijk op het verschaffen 
van inzicht in de wijze waarop aan de treasuryfunctie uitvoering wordt gegeven. Het doel van de treasury is vooral 
gericht op de zorg voor een betrouwbare en degelijke financiering van de stadsregionale activiteiten. Het 
strategisch doel van de treasury kan worden geformuleerd als: het sturen en beheersen van geldstromen en 
financiële posities zodat risico's worden beperkt en opbrengsten worden geoptimaliseerd. 
De huisbankier van de stadsregio is de Rabobank. Daarnaast is er een relatie met een dochteronderneming van de 
Rabobank, de vermogensbeheerder Schretlen & Co. 

Renteontwikkeling, uitzettingen en rendement 2011 
Tot medio 2011 is de korte rente (voor beleggingen tot 1 jaar) licht gestegen met gemiddeld 0,4%. De lange rente 
daalde vanaf eind juni 2011 sterk als gevolg van de voortdurende twijfels rondom de kredietwaardigheid van 
verschillende landen en daaraan gerelateerde vermogensverschaffers en valuta. Een en ander komt tot uitdrukking 
in onderstaande grafiek, waarin het renteverloop van korte (Euribor 6 maands) en lange rente (nominaal 5 jaar) in 
2011 zijn weergegeven. 
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Medio het verslagjaar is voor een bedrag van nominaal € 97,6 miljoen in obligaties belegd. Deze worden in 
principe aangehouden tot de finale aflossingsdatum, die varieert van 2014 t /m 2016. Het toen vigerende kader 
voor deze belegging (treasurystatuut 2007) is daartoe aangescherpt als opmaat voor een nieuw treasurystatuut, 
dat in februari 2012 bestuurlijk is vastgesteld. 
Mede dankzij de licht gestegen korte rentetarieven zijn de rentebaten fors gestegen van € 4,7 miljoen naar € 7,7 
miljoen. 

De stadsregio had ultimo 2011 een belegd vermogen van € 524,51 miljoen. Per balansdatum kunnen de belegde 
en liquide middelen als volgt worden gespecificeerd: 

Obligaties 

banksaldi in rekening-courant 

Deposito 

97,61  
146,04  
280,86 

Totaal 524,51 
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Het gemiddelde bedrag aan belegde en liquide middelen bedroeg in 2011 € 532 miljoen, waarover een bedrag van 
€ 7,7 miljoen aan rentebaten is gegenereerd. Dit laat zich vertalen naar een rendement van 1,45%. 

De stadsregio hanteert als uitgangspunt dat alle rentebaten aan de algemene dekkingsmiddelen worden 
toegevoegd, tenzij wet- en regelgeving vereist dat de rente aan de betreffende reserve, voorziening of fonds wordt 
gedoteerd. Op basis daarvan zijn we verplicht rente toe te voegen aan de volgende fondsen: 

Fondsen BDU 
Conform de betreffende bepalingen in de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer moet het nog te 
besteden saldo van de BDU per 1 januari van elk boekjaar, voor zover die moet worden verantwoord 
volgens het principe van Single Information Single Audit (zie hfdst. 9 ) , worden vermeerderd met rente op 
basis van het dan geldende tarief voor de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Dit 
tarief bedroeg per 1 januari 2011 1 % . Aan de fondsen BDU uitvoeringsprojecten en openbaar vervoer is op 
basis daarvan een bedrag van € 1.857.927 aan rente toegevoegd. 
Fondsen Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam/Fonds Luchtkwaliteit/Fonds Groene Verbinding 
De rentebaten op de nog te besteden saldi worden integraal toegevoegd aan de betreffende fondsen. 

De verplichte toevoegingen aan deze reserves en fondsen bedragen in totaal € 4.518.899. De vrij besteedbare 
rente bedraagt € 3.203.711. Ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 201-1-is hiermee een extra vri j 
besteedbaar overschot gerealiseerd van € 100.122. In onderstaand overzicht zijn de rente inkomsten samengevat. 

ïjféntë 
verplicht naar fondsen 

Reanïttie^ÖÏ:(Ks 

3.173.413 4.925.994 4.518.899 
iBBSlliöii 

-/- 407.095 
vrij besteedbaar 1.495.205 3.103.589 3.203.711 100.122 

Totaal 4.668.618 8.029.583 7.722.610 -/- 306.973 

R e n t e r i s i c o b e h e e r 
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 netto vlottende schuld (na verrekening met de 
aanwezige vlottende activa) op enig moment aan een maximum gebonden (8 ,2% van de lastenkant van de 
primaire begroting). De maximaal toegestane kasgeldlimiet voor 2011 laat zich daarmee becijferen op € 44,1 
miljoen. Deze werd in het verslagjaar niet overschreden. 

De financiële positie per begin en ultimo 2011 laat zich als volgt becijferen: 

Bai jmsiëh^fihanjcjéring :* 
2011 2010 

Beschikbaar op lange t e r m i j n 
Reserves 
Schulden op lange termijn 

Benodigd op lange termijn 
Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 
Immateriële vaste activa 

76.751.582 
23.715.629 

193.808 
99.384.183 

1.572.177 

Financieringstekort/overschot 

Te weten 
Vlottende activa 
Vlottende passiva 
Werkkapitaal 

100.467.211 

101.150.168 

682.957-

455.031.669 
455.714.626 

682.957-

59.318.060 
25.063.824 

131.490 
3.436.893 

839 

84.381.884 

3.569.222 

80.812.662 

587.706.322 
506.893.660 

80.812.662 

Bij de beoordeling van het hiervoor gepresenteerde financieringstekort ultimo 2011 ad. € 682.957 dient het 
volgende te worden opgemerkt. De fondsen, waarin de ontvangen rijksmiddelen worden beheerd (met name de 
BDU Verkeer en Vervoer) staan conform de wettelijke vereisten weliswaar als schuld op korte termijn op de 
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balans, maar kunnen in de praktijk voor een substantieel deel als lang vreemd vermogen worden beschouwd. 
Mede op basis van de meest actuele liquiditeitsramingen kan dit bedrag worden becijferd op minimaal € 200 
miljoen. 

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

Kredietrisico 
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 
AA+ 
AA 
AA-
A 
B 

Topkwaliteit 
Zeer goede kredietwaardigheid  
Zeer goede kredietwaardigheid  
Zeer goede kredietwaardigheid  
Goede kredietwaardigheid  
Voldoende kredietwaardigheid 

Samengevat geldt: Hoe lager de rating van de uitgevende parti j , hoe groter de kans op haar faillissement en 
daarmee het kredietrisico. In het treasurystatuut is bepaald, dat er alleen financiële overeenkomsten worden 
aangegaan met partijen die een minimale rating hebben van AA. 

Per balansdatum kunnen beleggingen en liquide middelen naar rating als volgt worden samengevat: 

Tegenpartij Staatsgarantie/covered Type 'Rating Bedragen in € 
Rabobank Nederland 
ING Bank N.V. 
Abbey National 
Cades 
Europese Unie 
Bank Nederlandse Gemeenten 
Nederlandse Waterschapsbank 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Wereldbank 
RBS 
Crédit Foncier 
Vlaamse Gemeenschap 
Europese Investeringsbank 
Swedbank Hypotek 
Rabobank Nederland 

Ja 
Ja 

ja 
ja 

ja 

Obligaties AA+ 12.500.000 
Obligaties AAA 12.500.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties' AAA 12.500.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties AAA 5.112.920 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties AAA 7.500.000 
Obligaties AA+ 7.500.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Obligaties AAA 5.000.000 
Banksaldi en deposito's AA+ 426.892.677 

TOTAAL-GENERAAL 524.505.597 
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7.4 Algemene dekkingsmidddelen 

omschrijving rekening 
2011 

verschil 
laatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Lasten 
Bovenregionale samenwerking 
Gebiedsgerichte opgaven 
Economische structuurversterking 
Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
Groen 
Milieu 
Bestuur 
Sociaal beleid 
Algemene baten en lasten 

489.253 
1.451.185 
1.336.498 
1.117.574 
1.018.493 
1.350.376 

0 
0 

260.754 

-23.739 
-220.306 

-65.796 
-105.705 
•200.893 
-151.526 

l) 

IJ 

224.754 

512.992 
1.671.491 
1.402.294 
1.223.279 
1.219.386 
1.501.902 

0 
0 

36.000 

512.992 
1.801.491 
1.402.294 
1.273.279 
1.319.386 
1.436.903 

0 
0 

36.000 

1.268.402 
939.854 

1.077.111 
459.351 

1.757.472 
1.527.030 

146.553 
229.191 

10.237.503 

Salen 
Gemeentelijke bijdragen 
Bijdrage gemeente Rotterdam 
Rente vrij aanwendbaar 
Rente omslagfonds 
Algemene baten en lasten 

-5.664.456 
-1.197.497 
-3.203.711 

0 
-9.602.984 

0 
0 

-100.122 
0 

-5.602.984 

-5.664.456 
-1.197.497 
-3.103.589 

0 
-4.000.000 

-5.664.456 
-1.197.497 
-1.069.000 

0 
0 

-5.918.199 
-1.188.582 
-1.170.162 

-7.084 
-10.327.622 

Resultaat vóór bestemming 

Geaccordeerde mutaties bestemmingsreserves 
- toevoeging aan reserve weerstandsvermogen 
- toevoeging aan de reserve doorlopende activiteiten 
- toevoeging aan de investeringsreserve 
- onttrekking aan de bestemmingsreserve BWS 
- onttrekking aan de bestemmingsreserve programmamanagement groen 
- onttrekking aan de reserve doorlopende activiteiten 
- onttrekking aan de reserve sociaal beleid 

Voorgestelde mutaties algemene en bestemmingsreserves 
- toevoeging aan de reserve weerstandsvermogen 

toevoeging aan de reserve doorlopende activiteiten 
- onttrekking aan reserve weerstandsvermogen 

SaWo 

-12.644.513 

0 
250.000 

9.602.984 
0 
0 

-99.348 
0 

3.256.645 
0 

-365.768 

-2.148.196 
0 

5.602.984 
0 
0 

-99.348 
0 

3.256.645 
0 

-365.768 

2.148.196 
250.000 

4.000.000 
0 
0 
0 
0 

8.609 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.300.000 
250.000 

39.515.297 
-41.107.769 

-135.120 
0 

-1.000.000 

31.776 
115.000 

0 

De algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die jaarli jks binnen komen en die voor alle doeleinden mogen 
worden aangewend. De algemene dekkingsmiddelen van de stadsregio bestaan uit: 

de inwonerbijdrage 
de aanvullende bijdrage van Rotterdam 
rente inkomsten voor zover die niet verplicht aan fondsen dienen te worden toegerekend. 

Daarnaast worden de jaarlijkse omslagbijdragen over begonnen woningen en woningequivalenten verantwoord via 
de algemene baten en lasten. Deze omslagbijdragen worden toegevoegd aan de investeringsreserve. 

Aan baten is in 2011 € 5.703.107 meer gerealiseerd dan begroot, dit bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een post van € 5.602.984 bestaat uit de gerealiseerde omslagbijdragen over begonnen woningen en 
woningequivalenten met betrekking tot het productiejaar 2010. Uit hoofde van deze door de gemeenten 
verschuldigde omslagbijdragen over 2010 is in totaal € 9.602.984 gerealiseerd, waarvan € 9.239.766 
definitief en € 363.218 voorlopig is vastgesteld. In de begroting 2011 werd nog rekening gehouden met 
een voorzichtige raming van € 4 miljoen aan omslagbijdrage. In de meerjarenraming vanaf 2012-2015 Is 
deze baat inmiddels bijgesteld naar€ 8,5 miljoen per jaar. 

• Daarnaast is er in 2011 € 100.122 meer aan vrij aanwendbare rente gerealiseerd. 

De structurele algemene dekkingsmiddelen zijn gebruikt voor de dekking van de volgende lasten: 

• De bijdrage aan de activiteiten ter dekking van apparaatlasten voor zover deze niet ten laste van de BDU 
worden gebracht en ter dekking van die directe lasten binnen de activiteiten waarvoor we geen bijdrage 
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van derden (Rijk, provincie) krijgen. In bovenstaande tabel zijn deze twee componenten per activiteit 
'getotaliseerd. Ten opzichte van de begroting is er aan de activiteiten € 767.964 minder bijgedragen dan 
begroot. De reden hiervan is onderuitputting op de totale apparaatlasten en onderuitputting op directe 
lasten per activiteit waardoor er een lagere bijdrage uit de algemene dekkingsmiddelen benodigd was. 

• De post onvoorzien is hieruit gefinancierd, zie de post 'algemene baten en lasten' in de tabel. Ten opzichte 
van de begroting is hier een hogere last van € 224.754 verantwoord. 

Samengevat leidt dit tot een hogere last ten opzichte van de begroting van € 543.210. 
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7.5 Verbonden partijen 

Inleiding 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de stadsregio een bestuurlijk én 
een financieel belang heeft. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen (is een publiekrechtelijke 
organisatie), deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen (alle drie privaatrechtelijke 
organisaties). 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. 
Er is sprake van een financieel belang als de stadsregio: 

• een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen indien de verbonden partij failliet gaat; 
• aansprakelijk wordt gesteld door derden, als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Een partij die jaarli jks een subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een 
juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden parti j . 

Verbonden partijen voeren meestal taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de 
realisatie van maatschappelijke doelen. 

Verkeersonderneming 

Naam De Verkeersonderneming 
Doel Bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied verbeteren en tijdens de 

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

Openbaar belang  
dat wordt behartigd 

Bereikbaarheid havengebied. 

Deelnemende 
partijen 

De Verkeersonderneming wordt bijgestaan door de Stuurgroep en de Raad 
van Advies. 
De Stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, Stadsregio 
Rotterdam en gemeente Rotterdam. 
De Raad van Advies wordt gevormd door Deltalinqs, de Kamer van 
Koophandel, TLN, EVO, de gemeente Spijkenisse (namens de gemeenten 
op Voorne-Putten), de Provincie Zuid-Holland en de Politie Rotterdam-
Rijnmond. 

Rechtsvorm Stichting 
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is lid van de Stuurgroep 
Financieel belang Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten ad € 209.000 plus één 

formatieplaats. 
Eigen vermogen Per 31-12-2010: € 315.226 * ) 
Vreemd vermogen Per 31-12-2010: € 517.665 * ) 
Financieel resultaat Over 2010: € 0 
Risico's 
Ontwikkelingen 
Programma en 
activiteit 

Programma Bereikbaar en Mobiliteit 
Activiteit Verkeer 

* ) meest actueel beschikbare informatie op moment van samenstelling 
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7.6 Weerstandsvermogen en risico's 

Beleidsuitgangspunten weerstandscapacitei t en r isico's 

De stadsregio Rotterdam voert projecten uit die door omvang, looptijd en complexiteit risico's met zich 
meebrengen in zowel kosten als opbrengsten. In de begroting zijn in beginsel alle reeds bekende risico's financieel 
gedekt, ofwel in de exploitatiebudgetten of in de sfeer van reserves en voorzieningen. Er zijn echter ook financiële 
risico's waarvan het op dit moment nog onduidelijk is of ze gaan gebeuren, wanneer ze gebeuren en/of hoe groot 
de financiële consequenties dan zullen zijn. Dergelijke risico's worden opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen. Door deze via een risicoanalyse te kwantificeren, ontstaat een bedrag aan potentiële 
risico's, waar tegenover voldoende middelen moeten staan om de risico's te kunnen financieren. Deze dekking 
vindt de stadsregio in de algemene reserve en in de reserve weerstandsvermogen. 

Alle reeds bekende en te kwantificeren risico's zijn reeds in de programma's opgenomen en voor het maximale 
bedrag is financiering binnen de voor dit doel beschikbare middelen beschikbaar. Hierdoor ontstaat een robuuste 
begroting. 

Inventar isat ie r isico's 

Afgelopen jaren is de kwaliteit van de paragraaf weerstandsvermogen verbeterd. Met name de aangekondigde 
afschaffing van de Wgr-plus maakte dat noodzakelijk. Dit risico is in de begroting 2012 voor het eerst benoemd, 
gekwantificeerd en gedekt in de paragraaf weerstandsvermogen. 
In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2011 is een aantal risico's benoemd. In de jaarrekening 
2011 gaan we eerst in op de mate waarin deze risico's zich al dan niet hebben voorgedaan. Vervolgens zijn ook 
risico's toegevoegd die pas in de loop van 2011 manifest werden. In onderstaande inventarisatie gaat het wat deze 
laatste categorie betreft om de risico's 7 en 8. Deze risico's worden eerst omschreven en daarna wordt geduid in 
welke mate er daadwerkelijk betalingen zijn gedaan in 2011. 

1. BDU 
De Rijksbijdrage BDU staat onder druk. De kans dat er komende maanden een bezuiniging op de BDU plaats zal 
vinden is groot. Een afname van de baten zal dan ook gevolgd moeten worden door een bijstelling van de lasten. 

Realisatie van het risico in 2011 : in 2011 zijn de BDU baten als gevolg van de bezuinigingen inderdaad fors 
afgenomen. Dit is opgelost door te bezuinigen op de lasten. Voor de baten en lasten van de BDU wordt door de 
stadsregio gewerkt met een 10-jarige doorkijk. Daarbij worden de inkomsten zo realistisch mogelijk geraamd en 
de uitgaven dienen binnen dit budgettaire kader te blijven. In 2011 is dit ook gebeurd. Een beperkt deel van de 
dalende inkomsten moet nog met maatregelen worden ingevuld maar is al wel als stelpost verwerkt. In dit kader 
zijn er daarom geen tegenvallers te melden in de paragraaf weerstandsvermogen. Dat zal ook nooit gebeuren 
omdat tegenvallers in de BDU altijd binnen diezelfde BDU opgelost moeten worden. Om deze reden komt vanaf de 
begroting 2012 dit risico ook niet meer terug in de paragraaf weerstandsvermogen. 

2. Bestedingen BDU 
Het is mogelijk dat de in het meerjarenperspectief aangegeven BDU-bestedingen zich in een ander tempo of in een 
andere mate zullen plaatsvinden. In dat geval wordt er binnen het 10 jarig BDU-doorkijk echter geherprioriteerd 
en wordt er geen beroep gedaan op het weerstandsvermogen. Om deze reden komt vanaf de begroting 2012 dit 
risico ook niet meer terug in de paragraaf weerstandsvermogen 

Realisatie van het risico in 2011: in 2011 heeft het risico zich niet voorgedaan 

3. BOR 
De looptijd van het BOR-fonds eindigt eind 2011. Alle gelden dienen dan beschikt, uitgegeven en verantwoord te 
zijn. Het niet ti jdig wegzetten van deze middelen vormt een risico. 

Realisatie van het risico in 2011 : in 2011 heeft het risico zich niet voorgedaan. Het Rijk heeft ingestemd met het 
verzoek voor uitstel van de einddatum. Als het BOR-fonds ontoereikend is wordt er geherprioriteerd. Om deze 
reden komt vanaf de begroting 2012 dit risico ook niet meer terug in de paragraaf weerstandsvermogen 

4. Rente- inkomsten 
Een gedeelte van de rente-inkomsten wordt gebruikt voor de dekking van apparaatslasten en directe materiële- en 
uitbestedinglasten. De rente inkomsten zijn geraamd in de begroting. De ontwikkeling van de rentetarieven blijft 
echter een onzekere factor. Een half procentpunt minder rente per jaar betekent € 2,5 miljoen minder baten. 
Onvoldoende rentebaten kan betekenen dat uitgaven niet gedekt zijn. 

Realisatie van het risico in 2011: het risico heeft zich in 2011 niet voorgedaan. 
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5. Jeugdzorg — 
De Stadsregio is wetteli jk verantwoordelijk voor voldoende aanbod van jeugdzorg. Belanghebbenden kunnen deze 
zorgplicht juridisch afdwingen. De beschikbare Rijksmiddelen staan echter steeds meer onder druk. We kunnen bij 
tegenvallers niet bij het Rijk aankloppen voor extra middelen. We worden geacht de risico's zelf op te lossen. Het 
budget voor jeugdzorg bedraagt jaarli jks circa € 119 miljoen en bestaat uit nagenoeg uitsluitend uit deze 
Rijksmiddelen. Het scenario van een onvoorziene tegenvaller op het budget is niet denkbeeldig. Voor dergelijke 
tegenvallers heeft Jeugdzorg slechts een kleine reserve. Is deze uitgeput dan zal een beroep op de SR worden 
gedaan. 

Realisatie van het risico in 2011: het risico heeft zich in 2011 niet voorgedaan. 

6. Rekeningresultaat 
De bezuinigingstaakstellingen als gevolg van lagere inkomsten van het Rijk en gemeenten zijn reeds per 2011 . 
ingegaan. Het realiseren van deze bezuinigingen is in de praktijk een geleidelijk proces. Het is denkbaar dat niet 
alle programma's deze bezuinigingen op de korte termijn meteen kunnen realiseren. De kans dat er de komende 
jaren een negatief rekeningresultaat zal ontstaan neemt daarmee toe. 

Realisatie van het risico in 2011: de bezuinigingen zijn in 2011 gerealiseerd. Het rekeningresultaat (dat wordt 
gedoteerd aan de reserve weerstandsvermogen) bedroeg in de begroting 2011 € 2.148.196 en in de jaarrekening 
2011 € 3.256.645. Door dit resultaat zal de reserve sneller groeien dan in de begroting 2011 werd verondersteld. 

7. Bedrijfsvoering ( ICT) 
De budgetten voor ICT voorzien slechts in de going concern uitgaven. Noodzakelijke (ICT) investeringen, die nodig 
zijn om de organisatie optimaal te kunnen bedienen moeten separaat aan het bestuur worden voorgelegd. 

Realisatie van het risico in 2011: In 2011 is het project "verbetering informatievoorziening" opnieuw begroot en dit 
leidde tot een verhoging van de geraamde lasten met € 250.000. Dit bedrag is gemeld in de tweede 
bestuursrapportage 2011 en is gedekt door meevallers binnen de begroting 2011, waardoor het genoemde bedrag 
kon worden opgevangen binnen de exploitatie. 

8. Liquidatiekosten 
De aangekondigde opheffing van de stadsregio brengt grote financiële risico's met zich mee. Deze risico's zijn 
benoemd en gekwantificeerd vanaf de begroting 2012. Uiteraard zullen de liquidatiekosten geclaimd worden bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar zolang de bereidheid daartoe nog niet is 
uitgesproken door BZK, zal de stadsregio deze kosten vooralsnog uit eigen middelen moeten financieren. Een 
raming van de liquidatiekosten maakte nog geen deel uit van de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 
2011. Bij het opstellen van deze begroting waren de kabinetsvoornemens op dit terrein namelijk nog niet bekend. 
In 2011 zijn er echter wel uitgaven gedaan in het kader van de liquidatie en deze worden gedekt vanuit de reserve 
weerstandsvermogen. Onderstaand worden de risico's ten aanzien van de liquidatie benoemd en aangegeven 
wordt welke kosten er in 2011 zijn gemaakt. 

8.1 Kosten herplaatsing en werkloosheidsuitkeringen 
Uitvloeisel van de opheffing van de stadsregio kan zi jn, dat aan medewerkers in het kader van een sociaal plan 
een bijdrage verstrekt gaat worden in het kader van herplaatsing en later in het kader van werkloosheid. 

Realisatie van het risico in 2011: in 2011 heeft het risico zich niet voorgedaan. 

8.2 Inhuur 
Om de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen zo laag mogelijk te houden, worden bij vertrek van medewerkers 
geen nieuwe mensen meer in vaste dienst genomen maar wordt voor detachering, payrolling of inhuur gekozen. 
De vervangingsinhuur wordt in principe betaald vanuit het beschikbare salarisbudget voor de betreffende functie. 
Mocht dit niet toereikend zijn dan wordt het meerdere gezien als liquidatiekosten en dat wordt betaald vanuit de 
reserve weerstandsvermogen. 

Realisatie van het risico in 2011: in 2011 is er in dit kader een bedrag van € 337.208 aan het 
weerstandsvermogen onttrokken. 

8.3 Afwikkeling liquidatie 
Wanneer de stadsregio is opgehouden te bestaan, zullen er (in beperkte mate) nog steeds afrondende activiteiten 
ten behoeve van de stadsregio moeten worden uitgevoerd. Zo moeten verleende subsidies worden afgerekend, 
worden er nog facturen ontvangen en geboekt en moet er nog een jaarrekening worden opgesteld. 

Realisatie van het risico in 2011: in 2011 heeft het risico zich niet voorgedaan. 
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8.4 Uitvoeringskosten sociaal plan 
De uitvoering van het sociaal plan brengt kosten met zich mee. Daarbij valt te denken aan: 

kosten van opleiding en begeleiding om medewerkers dusdanig te scholen en te begeleiden dat daarmee 
de kans op het vinden van een nieuwe baan wordt vergroot. 
juridische (arbeidsrechtelijke) ondersteuning voor zowel de organisatie zelf als voor de Ondernemingsraad. 
De organisatie heeft zich in 2011 juridisch laten bijstaan in het kader van het opstellen van een sociaal 
plan. In datzelfde kader heeft ook de OR gebruik gemaakt van juridische ondersteuning. In totaal ging het 
in 2011 om een bedrag van € 21.588 
mobiliteit ondersteunende maatregelen, die bestaan uit het inhuren van een mobiliteitsbureau. Dit bureau 
begeleidt medewerkers actief naar zo mogelijk een andere baan. Daartoe is Randstad HR Solutions 
ingehuurd. De kosten voor Randstad bedroegen in 2011 € 6.975. Inmiddels heeft een aanmerkelijk deel 
van de organisatie zich aangemeld bij Randstad. 

Realisatie van het risico in 2011 : in 2011 bedroegen de uitvoeringskosten sociaal plan in totaal € 28.563 

8.5 Afkoop huurcontract Meent 106. 
De stadsregio heeft een huurcontract afgesloten met de verhuurder van het Minervahuis dat loopt tot en met 
2016. Dit betekent dat voor de jaren 2014 tot en met 2016 alsnog huur moet worden betaald aan de eigenaar. 

Realisatie van het risico in 2011 : in 2011 heeft het risico zich niet voorgedaan. 

8.6 Voorbereidingskosten Metropoölregio 
Daarnaast zijn er ook kosten gemoeid met de opbouw van de metropoolregio. Niet alleen zal er een kwartiermaker 
moeten komen. Ook moeten systemen worden aangeschaft en ingericht en is er bijvoorbeeld ondersteuning nodig 
bij het opbouwen van het nieuwe functiehuis. Geraamd wordt dat h ie r€ 200.000 voor nodig is. 
Primair zullen deze kosten door Rotterdam of Den Haag betaald moeten worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
opbouw. Voor het geval er bij uitzondering toch een bijdrage door de stadsregio Rotterdam moet worden geleverd 
is toch een post "Voorbereidings-kosten Metropoolregio" opgenomen. 

Realisatie van het risico in 2011: in 2011 heeft het risico zich niet voorgedaan. 

Weerstandscapaciteit 

Met de weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die de stadsregio beschikbaar heeft om de benoemde 
risico's te kunnen dekken. Deze weerstandscapaciteit bestaat primair uit de vrij besteedbare reserves. Dit zijn 
reserves waar door het AB nog geen nadere bestemming aan is gegeven. 
In de begroting 2011 gaat het daarbij om: 
• algemene reserve € 1.000.000 
• de reserve weerstandsvermogen € 3.331.776 

Deze reserves, met een omvang van € 4,3 min, zijn dus direct beschikbaar om tegenvallers op te vangen. Mochten 
op enig moment deze vrije reserve onvoldoende middelen bevatten om de tegenvallers te financieren, dan kan het 
algemeen bestuur de bestemming van de overige reserves veranderen. In de begroting 2011 is de omvang van 
deze bestemmingsreserves geraamd op meer dan € 54 min. 

Ultimo 2011 bedraagt de stand van de weerstandscapaciteit € 10.115.906, zijnde: 
• algemene reserve € 1.000.000 
• de reserve weerstandsvermogen € 9.115.906 

De gewijzigde stand van de reserve weerstandsvermogen wordt verklaard door de onttrekkingen zoals die 
hierboven staan beschreven bij "inventarisatie risico's" en door de toevoeging van.€ 2.893.253 uit het 
liquidatiesaldo van het opgeheven Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (FVSV), een onttrekking ter 
dekking van de in 2011 gemaakte liquiditeitskosten van de stadsregio (365.768) en de voorgestelde dotatie ten 
laste van het rekeningresultaat van 2011 (€ 3.256.645). 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de stadsregio in staat is potentiële financiële tegenvallers het 
hoofd te bieden. In de (eerste wijziging van) de begrotingen wordt het weerstandsvermogen telkens herijkt. 
Daarbij wordt niet alleen naar de omvang van de risico's en de weerstandscapaciteit gekeken maar ook naar de 
vraag of de benoemde risico's nog juist en volledig is. Ten behoeve van de rekening 2011 wordt het risico 
vermogen niet opnieuw bepaald, maar wordt gebruik gemaakt van de meest recente herijking. Deze herijking is 
opgenomen in de concept-begroting 2013. Deze herijking laat zien dat de geïnventariseerde risico's leiden tot een 
potentieel financieel probleem van circa € 12 miljoen. 
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Onderwerp Risico kans bedrag 

Rente inkomsten 1.000.000 15% 150.000 
Jeugdzorg 1.000.000 30% 300.000 
Rekeningresultaat 500.000 30% 150.000 
Bedrijfsvoering 400.000 30% 120.000 
Afwikkeling liquidatie 400.000 95% 380.000 

8.1 Werkloosheidsuitkeringen 7.500.000 95% 7.125.000 
8.2 Inhuur 1.900.000 95% 1.805.000 
8.4 Uitvoeringskosten sociaal plan 520.000 95% 494.000 
8.5 Huurcontract 1.418.000 95% 1.347.100 
8.6 Voorbereidingskosten Metropoolregio 200.000 95% 190.000 

14.838.000 12.061.100 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de stadsregio in staat is potentiële financiële tegenvallers het 
hoofd te bieden. De verwachte weerstandscapaciteit van de stadsregio bedraagt ultimo 2012 circa € 12,1 miljoen. 
Het weerstandsvermogen is daarmee voldoende om de risico's op te kunnen vangen. Ook voor de periode 2014-
2016 is het weerstandsvermogen positief. 
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8. Staat van reserves en fondsen 

O m s c h r i j v i n g beginsaldo t oevoeg ingen o n t t r e k k i n g e n 
saldo 

voor winst
bestemming 

2011 

voorges te lde 
toevoeg ingen 

uit 
resultaat 

voorges te lde 
o n t t r e k k i n g e n 

naar 
resultaat 

saldo 
na winst-

bestemming 
2 0 1 1 

- Algemene reserve 
- Investeringsreserve 
- Bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
- Bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
- Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer 
- Bestemmingsreserve Klimaat 
- Bestemmingsreserve Ieder Kind Wint 
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- Groene Verbinding 
- Luchtkwaliteit 
- SLOK 
- BDU nog te verplichten 
- BDU verplicht 
- BDU Openbaar Vervoer nog te verplichten 
- BDU Openbaar Vervoer verplicht 
- OV Chipkaart 
- OV.Reizigers Info Systeem Schiedam 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht 
- Jeugdzorg . 
- FVSV nog te verplichten 
- ISV3 
- Sociaal Beleid verplicht 
- BWS verplicht 
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Totaa l reserves en fondsen 534.910.963 464.392.601 509.232.216 490.071.348 493.651.524 

Een toelichting op de mutaties in 2011 bij de reserves en fondsen is opgenomen in hoofdstuk 3 Toelichting op de 
balans. 

Voor de reserves betreft dit onderdeel N - Eigen vermogen op pagina 9. 

Voor de fondsen betreft dit onderdeel S - Overlopende passiva op pagina 11. 

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld de volgende fondsen per 1-1-2012 op te heffen: 
• BDU Openbaar vervoer nog te verplichten; 
• BDU Openbaar Vervoer verplicht 
• Fonds verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (FVSV) 
• Sociaal Beleid verplicht 
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9. Verantwoording 2011 conform SiSa 

M i n i s t e r i e v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n e n 
K o n i n k r i j k s r e l a t i e s 

Bib 

m 
i f I j 

N D I C A T O R E N 
Nationaal 
Samenwerkingsprograrr 
i Luchtkwaliteit (NSL) 

Provinciale beschikking 
en/of verordening 

Gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) (SiSa 
tussen medeoverheden) 

Besteding 2011 llv eigen middelen Besteding 2011 tlv 
bijdragen door derden = 
contractpartners (niet rijk. 
provincie of gemeente) 

Aard controle R 
Aard controle R 

€ 10 077 764 
Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en ii 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatic 

Aard controle n v t 

DGWM/2006/9945 
PZH 2007 319040 

P2H-2010-163823671 

Besteding 2011 uit 
rentebaten gemeente op 
door provincie verstrekte 
bijdrage NSL 

Aard controle R 

Besteding 2011 l l v 
provincie 

Aard controle R 

Eindverantwoording ja/nee 

Aard controle n v t 

Teruggestort/verrekend in 
2011 in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen 

Aard controle R 

Eindverantwoording ja/nee 

Aard controle n v t 

Uitgaven van vóór 2010. 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten
lastenstelsel 

Aard controle R 

Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer 

Wet BDU Verkeer en 
Vervoer (art 10) 

Provincies en stadsregio's 
(Wgr+) 

Eindsaldo/-reservering 2010 

Aard controle R 

Rentebaten 2011 

Aard controle R 

Ontvangen BDU-bijdrage 
V&W 2011 

Aard controle R 

Terugbetaling door derden 
vanuit BDU-bijdrage 
verstrekte middelen in 2011 

Aard controle R 

€216 344 666 € 2 163 447 €322 909 000 

Besteding 2011 

Aard controle R 

Correctie over besteding 
2010 

Aard controle R 

EindsaldoZ-reservering 2011 

Aard controle R 

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota balen-
lastenstelsel 

Aard controle R 

€ 209 657 946 
Individuele bestedingen 2011 die 
meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen 

Omschrijving 

Aard controle n v t. 

individuele bestedingen 
2011 die meer dan 20% 
van de totaal ontvangen 
BDU bedragen 

Bedrag 

Aard controle R 

Regionale 
mobiliteitsfondsen 

Wet bereikbaarheid en 
mobiliteit 
artikel 28) 

Provincies en Wgr+ regio's 

Eindsaldo 2010 

Aard controle R 

Dotatie regio in 2011 

Aard controle R 

Dotatie rijk in 2011 

Aard controle R 

Rentebaten 2011 

Aard controle R 

Besteding 2011 uit fonds 
(onderscheid herkomst 
middelen niet nodig) 

Aard controle R 

Eindsaldo 2011 

Aard controle R 

€ 8 9 307.227 € 0 € 37 384 226 
Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. 

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel 

Aard controle R 
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Deelproject 750 hectare 
natuur- en 
recreatiegebied (Project 
Mainportontwikkeiing 
Rotterdam) 

Uitwerkingsovereenkomst 
tussen het rijk en de 
provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de 
stadsregio Rotterdam 

Stadsregio (Wgr*) 
Rotterdam en gemeente 
Rotterdam 

Verzameluitkering VWS 
(incl. oud JenG) 

Regeling verzameluitkering 

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) 

Doeluitkering jeugdzorg 
(Bureau Jeugdzorg + 
Zorgkosten Jeugdzorg) 

Wet op de jeugdzorg (art 
37) 
en 
Regeling bekostiging 
jeugdzorg 2009 

Provincies en stadsregio's 
(Wgr*) 

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), 
jaar 2010 

Aard controle Dl 

Besteding 2011 ten laste van 
provinciale middelen 

Aard controle R 

€546.719 
Besteding 2011 (incl besteding 2009 
en 2010 voor zover nog met eerder 
verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr 
30) 

Aard controle R 

Aantal Individuele Traject Begeleiding 
2010 (ITB). harde kern 

Aard controle Dl 

Aantal aanmeldingen 2011 aan het 
LBIO door bureau jeugdzorg 

Aard controle D2 

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 plaatsvindt aan 
stichting die een bureau jeugdzorg in 
stand houdt *deel justitietaken 

Zie Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

Eindverantwoording 
Ja/Nee 

Aard controle n v t 

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding tn 
2011 plaatsvindt 

Aard controle R 

Aantal OTS 2010 overig 

Aard controle D l 

Aantal ITB 2010, Criem 

Aard controle Dl 

Aantal scholing- en 
trainingsprogramma's 
(STP)2010 

Aard controle Dl 
26 

Aantal afmeldingen 2011 
aan het LBIO door bureau 
jeugdzorg 

Aard controle D2 

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt aan 
stichting, die een bureau 
jeugdzorg in stand houdt -
deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie 
bureau jeugdzorg 

Zie Nota baten-
tastenstelsel 

Aard controle R 

Aantal voorlopige voogdij 
2010 

Aard controle D l 

27 
Besteding 2011 aan 
stichting die een bureau 
jeugdzorg m stand houdt -
deel justitietaken 

Aard controle R 

Omvang egalisatiereserve 
jeugdzorg per 31 
december 2011 

Aard controle R 

€ 2 022 105 
Uitgaven van vóór 2010. 
waarvan de uitgave in 
2011 plaatsvindt aan 
zorgaanbod 

Zie Nota baten
lastenstelsel 

Aard controle R 

Aantal voogdij 2010 

Aard controle Dl 

Aantal jeugdreclassering 
2010 

Aard controle Dl 

572 

€26.095.918 
Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n v t 

823 
Besteding 2011 aan 
stichting, die een bureau 
jeugdzorg in stand houdt 
deel taken bureau 
jeugdzorg en subsidie 
bureau jeugdzorg 

Aard controle R 

Aantal samenloop 2010 

Aard controle Dl 

Besteding 2011 i 
zorgaanbod 

Aard controle R 

J 

Toelichting m.b.t. SiSa-verklarinq I & M. nr. E l l b : Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
In deze opgave is voor een bedrag van € 10.077.764 aan besteding t.l.v eigen middelen verantwoord. Deze eigen 
bijdrage betreft een deel van de bestedingen in 2010 en 2011 ten laste van de Brede doel uitkering Verkeer en 
Vervoer (BDU) op het gebied van P+R en Fiets. Conform de Subsidieregeling programmafinanciering lokale 
luchtkwaliteitmaatregelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan als verplichte eigen bijdrage in 
aanmerking worden genomen de inzet van middelen uit de BDU ten behoeve van lokale luchtkwaliteit 
maatregelen. Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft in 2008 bepaald dat 20% van de inzet van 
BDU middelen aan P+R en Fiets bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Als eigen bijdrage is daarom 
20% van deze bestedingen verantwoord in het kader van Luchtkwaliteit. Deze bestedingen worden hiermee twee 
keer verantwoord. Eenmaal binnen de BDU en eenmaal binnen Luchtkwaliteit. 
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10. Controle verklaring accountant 
Verk l a r i ng be t re f fende de j a a r r e k e n i n g 

Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stadsregio Rotterdam, zoals opgenomen op de pagina's 1 tot en met 64, gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van het Dage l i j ks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsregio Rotterdam is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide In overeenstemming met het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet
en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder stadsregionale verordeningen. Het algemeen bestuur is ten slotte 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten. 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van de accoun tan t 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 
213. tweede lid van de Gemeentewet. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole 
provincies en gemeenten en het door Stadsregio Rotterdam opgestelde controleprotocol 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie toelichtingen jaarrekening De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende wet- en 
regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van Stadsregio Rotterdam. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door 
het dagelijks bestuur van Stadsregio Rotterdam gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. 
Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 7 december 2005 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stadsregio 
Rotterdam per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties rechtmatig tot 
stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de 
stadsregionale verordeningen. 

Ve rk la r i ng be t re f f ende over ige b i j o f k rach tens de w e t ges te lde e isen 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Utrecht, 25 april 2012 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

J.L.C. van Sabben RA" 
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11. Besluit algemeen bestuur 
Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam; 

gelet op het artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 11 april 2012; 

bes lu i t : 

1. de jaarrekening 2011 vast te stellen met een positief resultaat van € 3.580.176. 

2. een bedrag van € 3.256.645 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Weerstandsvermogen; 

3. een bedrag van € 689.299 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer. 

4. een bedrag van € 365.768 te onttrekken aan de bestemmingsreserve weerstandsvermogen als dekking voor in 
2011 gemaakte kosten in het kader van de liquidatie stadsregio Rotterdam. 

5. de volgende fondsen per 1-1-2012 op te heffen: 
• BDU Openbaar vervoer nog te verplichten; 
• BDU Openbaar Vervoer verplicht 
• Fonds verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (FVSV) 
• Sociaal Beleid verplicht 

Aldus besloten in dé openbare vergadering van 23 mei 2012 van het algemeen bestuur. 

de plv. secrefarïsï 

7\; .. 

ÖTS. S.'JTM. Bosman 

de voorzitter 

5= 
mg. A. Aboutaleb. 
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12. Bijlagen 
12.1 Resultatenrekening in detail 

omschrijving 

verschil 
rekening laatstgewijzigde laatstgewijzigde primaire 

2011 begroting 2011 begroting begroting 
-/-rekening 2011 2011 2011 

rekening 
2010 

HOOFDFUNCTIE 0 

ALGEMEEN BESTUUR 

Functie 001 - Bestuursorganen 

Bestuursorganen 
directe lasten 
directe lasten 

lasten 
baten 
verschil 

0 
0 
0 

155.817 
1SS.817 

0 
0 
0 

21.367 
21.367 

0 
O 
0 

177.184 
177.184 

0 
0 
0 

177.184 
177.184 

146.553 
0 

146.553 

193.565 
193.565 

Doorberekening via kostenverdeelstaat 
Overige doorberekeningen 
totaal doorberekende lasten 

-155.817 
0 

-155.817 

-21.367 
0 

-21.367 

-177.184 
0 

-177.184 

-177.184 
0 

-177.184 

0 
-47.013 

-47.013 

totaal lasten 

Functie 002 - Bestuursondersteuning 

Communicatie 
Directe lasten 
directe lasten 

lasten 
baten 
verschi l 

0 
0 
0 

241.640 
241.640 

0 
0 
0 

106.000 
106.000 

0 
0 
0 

347.640 
347.640 

0 
0 
0 

347.640 
347.640 

0 
0 
0 

299.975 
299.975 

doorberekening via kostenverdeelstaat 
totaal doorberekende lasten 

-241.640 
-241.640 

-106.000 
-106.000 

-347.640 
-347.640 

-347.640 
-347.640 

-299.975 
-299.975 

totaal lasten 

Commissie Beroep- en Bezwaarschri f ten 
Directe lasten 
directe lasten 

9.585 
9.585 

-4.585 
-4.585 

5.000 
5.000 

5.000 
5.000 

20.179 
20.179 

Doorberekening via kostenverdeelstaat 
totaal doorberekende lasten 

-9.585 
-9.585 

4.585 
4.585 

-5.000 
-5.000 

-5.000 
-5.000 

-20.179 
-20.179 

totaal lasten 
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omschrijving 

verschil 
rekening laatstgewijzigde laatstgewijzigde primaire 

2011 begroting 2011 begroting begroting 
•/• rekening 2011 2011 2011 

rekening 
2010 

HOOFDFUNCTIE 2 

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 

Functie 210 - Wegen, straten en pleinen 

Activiteit Verkeer 

lasten 
baten 
verschil 

384.979.902 
-382.208.020 

2.771.881 

246.087.077 
-245.540.069 

547.009 

631.066.979 
-627.748.089 

3.318.890 

371.166.186 
-369.289.118 

1.877.069 

503.812.101 
-500.917.770 

2.894.331 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

72.390.513 
1.453.754 

156.914.728 
50.022 

229.305.241 
1.503.776 

101.225.889 
1.503.776 

229.890.900 
1.776.272 

totaal lasten 73.844.267 156.964.750 230.809.017 102.729.666 231.667.171 

Rijksbijdrage BDU 
Bijdrage omslagfonds 
Onttrekking aan fonds BOR verplicht 
Onttrekking aan fonds BOR nog te verplichten 
Onttrekking aan fonds BDU verplicht 
Onttrekking aan fonds BDU nog te verplichten 

-322.909.000 
-689.299 

-40.126.527 
-4.647.762 
7.091.022 

-20.926.455 

418 
689.299 

-13.772.733 
-24.181.530 

-160.053.050 
-48.222.472 

-322.908.582 
0 

-53.899.260 
-28.829.292 

-152.962.028 
-69.148.927 

-59.325.167 
0 
0 

-31.148.896 
0 

-10.378.534 

-111.853.340 
-4.680.000 

-42.489.023 
0 

-70.107.150 
0 

totaal baten -382.208.020 -245.540.069 -627.748.089 -100.852.597 -229.129.512 

Functie 212 - Openbaar vervoer 

Activiteit Openbaar Vervoer 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

309.501.621 
1.634.013 

89.209.712 
-87.384 

398.711.333 
1.546.629 

266.889,891 
1.546.630 

270.801.013 
1.343.917 

totaal lasten 311.135.635 89.122.327 400.257.962 268.436.521 272.144.930 

Bijdragen Rijk 
Onttrekking aan fonds BDU nog te verplichten 
Onttrekking aan fonds OV-chipkaart 
Onttrekking aan fonds BOR nog te verplichten 

-266.966.521 
0 
0 

-1.470.000 

-251.054.935 
-20.193.611 

-539.711 
0 

totaal baten -268.436.521 -271.788.257 

omschrijving 

verschil 
rekening laatstgewijzigde laatstgewijzigde primaire 

2011 begroting 2011 begroting begroting 
-/-rekening 2011 2011 2011 

rekening 
2010 

HOOFDFUNCTIE 5 

CULTUUR EN RECREATIE 

Functie 560 - Openbaar groen en 
openluchtrecreatie 

lasten 
baten 
verschil 

9.838.134 
-8.812.455 
1.025.679 

2.579.915 
-1.078.289 
1.501.626 

12.418.049 
-9.890.744 
2.527.305 

28.299.599 
-21.747.149 

6.552.450 

29.972.711 
-13.695.109 
16.277.603 

Activiteit Groen 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

9.340.601 
497.533 

2.507.484 
72.431 

11.848.085 
569.964 

27.780.778 
518.821 

29,350.792 
621.919 

totaal lasten 12.418.049 28.299.599 29.972.711 

Rijksbijdrage via provincie Zuid-Holland 
Overige bijdragen 
Onttrekking aan fonds Groene verbinding 
Onttrekking aan voorziening groen 

-8.066.875 
-745.580 

0 
0 

0 
59.304 

-1.137.593 
0 

-8.066.875 
-686.276 

-1.137.593 
0 

-8.066.875 
0 

-10.261.163 
-3.419.111 

-7.908.701 
-4.380.414 

0 
-1.405.994 

totaal baten -8.812.455 -1.078.289 -9.890.744 -21.747.149 -13.695.109 
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omschrijving 

verschil 
rekening laatstgewijzigde laatstgewijzigde primaire 

2011 begroting 2011 begroting begroting 
•/• rekening 2011 2011 2011 

rekening 
2010 

HOOFDFUNCTIES 6 EN 7 
SOCIAAL BELEID EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Functie 611 - Werkgelegenheid 

Activiteit Sociaal beleid 

lasten 
baten 
verschil 

714.880 
-65.102 
649.778 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

539.319 
175.561 

totaal lasten 

subsidie provincie Zuid Holland Regionale Agenda Samenleving 

totaal baten 

714.880 

-65.102 

-65.102 

Functie 716 - Jeugdgezondheidszorg (maatwerk] 

Activiteit Jeugdzorg 

Directe lasten 

totaal lasten 

lasten 
baten 
verschil 

124.468.804 
-124.447.938 

20.866 

124.468.804 

124.468.804 

-3.647.235 
3.796.369 

149.134 

-3.647.235 

-3.647.235 

120.821.569 
-120.651.569 

170.000 

120.821.569 

120.821.569 

119.080.867 
-119.080.867 

O 

119.080.867 

119.080.867 

119.962.480 
-119.853.122 

109.359 

119.962.480 

119.962.480 

Rijksbijdrage 
Onttrekking fonds Jeugdzorg 
Bijdrage provincie Zuid-Holland 
Bijdrage gemeente Rotterdam 

totaal baten 

-121.473.274 
-511.963 

-2.033.768 
-428.933 

-124.447.938 

3.792.436 
0 
0 

3.933 

-117.680.838 
-511.963 

-2.033.768 
-425.000 

-120.651.569 

-116.622.099 
0 

-2.033.768 
-425.000 

-119.080.867 

-117.200.868 
-151.095 

-2.075.418 
-425.740 

-119.853.122 

Functie 723 - Milieubeheer 

Activiteit Milieu 

lasten 
baten 
verschil 

3.090.699 
-1.184.922 
1.905.776 

1.202.634 
-881.094 
321.541 

4.293.333 
-2.066.016 
2.227.317 

5.538.897 
-3.800.000 
1.738.897 

6.132.480 
-4.525.122 
1.607.359 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

totaal lasten 

2.367.329 
723.370 

1.121.076 
81.558 

3.488.405 
804.928 

4.781.089 
757.809 

5.538.897 

5.293.252 
839.228 

6.132.480 

Rijksbijdrage via provincie Zuid-Holland 
Overige bijdragen 
Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit 
Onttrekking aan fonds SLOK 

totaal baten 

-928.000 
-50.738 

0 

-206.184 

-1.184.922 

-230.921 
50.738 

-592.665 
-108.246 

-881.094 

-1.158.921 
0 

-592.665 
-314.430 

-2.066.016 

2.400.000 
0 

-1.400.000 
0 

-3.800.000 

-3.476.763 
-433.990 
-614.369 

0 

-4.S2S.122 
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HOOFDFUNCTIE 8 
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 

Functie 810 - Ruimtelijke ordening 

Activiteit Bovenregionale samenwerking 

lasten 
baten 
verschil 

3.359.496 
-26.290 

3.333.205 

1.549.781 
12.290 

1.562.072 

4.909.277 
-14.000 

4.895.277 

7.230.777 
-14.000 

7.216.777 

3.660.745 
-28.034 

3.632.711 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

265.079 
224.175 

9.921 
13.817 

275.000 
237.992 

275.000 
237.992 

491.973 
776.429 

totaal lasten 

totaal baten 

489.253 

0 

23.739 

0 

512.992 

0 

512.992 

0 

1.268.402 

0 

Activiteit Gebiedsgerichte opgaven 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

736.916 
725.618 

103.188 
105.769 

840.104 
831.387 

1.030.000 
771.491 

499.845 
788.853 

totaal lasten 

Bijdrage detachering personeel 

totaal baten 

1.462.534 

-11.348 

-11.348 

208.957 

11.348 

11.348 

1.671.491 

0 

0 

1.801.491 

0 

0 

1.288.698 

0 

0 

Activiteit Economische structuurversterking 

Directe lasten 
Apparaatslasten 

423.472 
984.237 

1.326.908 
-9.823 

1.750.380 
974.414 

3.945.065 
971.229 

259.879 
843.766 

totaal lasten 

Bijdrage provincie Zuid-Holland 

totaal baten 

1.407.708 

-14.942 

-14.942 

1.317.086 

942 

942 

2.724.794 

-14.000 

-14.000 

4.916.294 

-14.000 

-14.000 

1.103.645 

-28.034 

-28.034 

Functie 820 - Woningexploitatie 
en woningbouw 

lasten 
baten 
verschil 

14.698.090 
-17.316.257 

-2.618.167 

4.095.060 
-88.738 

4.006.322 

18.793.150 
-17.404.995 

1.388.155 

6.636.957 
-3.605.928 
3.031.029 

12.103.631 
-10.406.799 

1.696.832 

Wonen 

Directe lasten 
Dotatie FVSV 
Apparaatslasten 

14.109.772 
0 

588.318 

4.094.229 
0 

831 

18.204.001 
0 

589.149 

6.040.058 
7.750 

589.149 

4.215.246 
6.457.716 
1.430.669 

totaal lasten 14.698.090 4.095.060 18.793.150 6.636.957 12.103.631 

Rijksbijdrage ISV-3 
Rijksbijdrage BLS 
Bijdrage provincie Zuid-Holland 
Overige bijdragen 
Onttrekking FVSV 
Onttrekking fonds BWS verplicht 

totaal baten 

0 
0 

-36.816 
0 

-17.279.441 
0 

-17.316.257 

0 
0 

13.257 
0 

-101.995 
0 

-88.738 

0 
0 

-23.559 
0 

-17.381.436 
0 

-17.404.995 

-3.582.369 
0 

-23.559 
0 
0 
0 

-3.605.928 

0 
-8.596.560 

-27.500 
-118.422 

-1.456.766 
-207.551 

-10.406.799 
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omschrijving 

verschil 
rekening iaatstgewijzigde laatstgewijzigde primaire 

2011 begroting 2011 begroting begroting 
-/-rekening 2011 2011 2011 

rekening 
2010 

HOOFDFUNCTIE 9 

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

Functie 913 - Beleggingen lasten 
baten 
verschil 

0 
-7.722.610 
-7.722.610 

0 
-306.973 
-306.973 

-8.029.583 
-8.029.583 

-3.478.878 
-3.478.878 

O 
-4.668.618 
-4.668.618 

Beleggingen 

totaal lasten 

Rente vrij aanwendbaar 
Rente BDU 
Rente BOR 
Rente Groene Verbinding 
Rente Jeugdzorg 
Rente Omslagfonds 
Rente FVSV 
Rente fonds Groen 
Rente fonds luchtkwaliteit 
Rente BWS 

-3.203.711 
-2.163.447 
-1.297.734 
-578.378 
-20.866 

0 
0 
0 

-458.475 
0 

100.122 
0 

142.292 
-478.317 
20.866 

0 
-101.996 

0 
10.061 

0 

-3.103.589 
-2.163.447 
-1.155.442 
-1.056.695 

0 
0 

-101.996 
0 

-448.414 
0 

-1.069.000 
-1.314.833 

-562.235 
-246.957 

0 
0 

-7.750 
-236.107 

-41.995 
0 

-1.170.162 
-1.857.927 
-1.036.404 

-146.538 
-946 

-7.084 
-95.850 
-28.664 

0 
-325.043 

totaal baten -7.722.610 -306.973 -8.029.583 -3.478.878 -4.668.618 

Functie 921 - Algemene uitkeringen 

Algemene uitkeringen 

totaal lasten 

lasten 
baten 
verschil 

0 
-6.861.953 
-6.861.953 

O 
-6.861.953 
-6.861.953 

0 
-6.861.953 
-6.861.953 

0 
-7.106.781 
-7.106.781 

gemeentelijke bijdragen 
bijdrage gemeente Rotterdam 

-5.664.456 
-1.197.497 

-5.664.456 
-1.197.497 

-5.664.456 
-1.197.497 

-5.918.199 
-1.188.582 

totaal baten -6.861.953 -6.861.953 -6.861.953 -7.106.781 

Functie 922 - Algemene baten en lasten lasten 
baten 
verschil 

260.754 
-9.602.984 
-9.342.229 

-224.754 
5.602.984 
5.378.229 

36.000 
-4.000.000 
-3.964.000 

36.000 
0 

36.000 

10.237.503 
-10.327.622 

-90.119 

Onvoorziene uitgaven 

Lasten liquidatie stadsregio Rotterdam 
Omslagfonds (t/m 2010) 
Overige onvoorziene uitgaven 

365.768 
0 

-105.014 

-365.768 
0 

141.014 

0 
ü 

36.000 

0 
0 

36.000 
10.334.706 

-97.203 

totaal lasten 

Omslagbijdragen regiogemeenten 

totaal baten 

260.754 

-9.602,984 

-9.602.984 

-224.754 

5.602.984 

5.602.984 

36.000 

-4.000.000 

-4.000.000 

36.000 

0 

0 

10.237.503 

-10.327.622 

-10.327.622 

Saldo van de rekening vóór resultaatsbestemming 

Totaal der lasten 
Totaal der baten 
Resultaat vóór bestemming 

540.695.879 
-558.183.430 
-17.487.552 

251.642.478 
-238.483.519 

13.158.960 

792.338.357 
-796.666.949 

-4.328.592 

537.989.284 
-527.877.892 

10.111.391 

686.743.084 
-671.594.078 

15.149.006 
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omschrijving 
rekening 

2011 

verschil 
iaatstgewijzigde 
begroting 2011 

-/- rekening 2011 

laatstgewijzigde 
begroting 

2011 

primaire 
begroting 

2011 

rekening 
2010 

Functie 980 - Reeds geaccordeerde mutaties in bestemmingsreserves 

toevoeging investeringsreserve 
toevoeging bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
toevoeging bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
toevoeging bestemmingsreserve Beheer Groen Akkoord 
toevoeging bestemmingsreserve Investering Groen Akkoord 

11.144.550 
2.893.253 

250.000 
0 
0 

-6.508.274 
-745.057 

0 
0 
0 

4.636.276 
2.148.196 

250.000 
0 
0 

0 
148.609 

0 
0 
0 

39.094.710 
3.300.000 

262.000 
347.335 

32.737 

totaal lasten 14.287.803 -7.253.331 7.034.472 43.036.782 

Onttrekking bestemmingsreserve programmamanagement groen 
Onttrekking bestemmingsreserve proactieve milieuaanpak 
Onttrekking bestemmingsreserve milieu 
Onttrekking bestemmingsreserve klimaat 
onttrekking bestemmingsreserve economie 
onttrekking bestemmingsreserve "Ieder kind wint" 
onttrekking bestemmingsreserve sociaal beleid 
onttrekking bestemmingsreserve beheer Groenakkoord 
onttrekking bestemmingsreserve investering Groenakkoord 
onttrekking bestemmingsreserve waterbeleid 
onttrekking bestemmingsreserve BWS 
onttrekking bestemmingsreserve ruimtelijk beleid 
onttrekking bestemmingsreserve verstedelijkingsafspraken 
Onttrekking investeringsreserve 
Onttrekking bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 

0 
0 
0 

-79.925 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-300.502 

0 
0 
0 

-180.075 
0 

-170.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-2.015.000 
39.622 

0 
0 
0 

-260.000 
0 

-170.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-2.015.000 
-260.880 

0 
0 
0 

-260.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-10.000.000 
0 

-135.120 
-62.885 
-34.444 

0 
-62.000 

-108.413 
-1.000.000 
-1.959.762 
-1.393.800 

-88.939 
-53.315.297 

-348.844 
-33.940 

0 
0 

totaal baten -2.325.453 -2.705.880 -10.260.000 -58.543.443 

Saldo van de rekening na geaccordeerde mutaties in bestemmingsreserves 

Totaal der lasten 
Totaal der baten 
Resultaat vóór nog te accorderen mutaties in bestemmingsreserves 

554.983.682 
558.563.857-

3.580.176-

244.389.147 
240.808.972-

3.580.175 

799.372.829 
799.372.829-

0 

538.137.892 
538.137.892-

0 

729.779.866 
730.137.522-

357.656-

Functie 980 - Nog te accorderen resultaatsbestemming 
Toevoeging bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
Toevoeging bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
Toevoeging bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 

3.256.645 
0 

689.299 

-3.256.645 
0 

-689.299 

31.776 
325.880 

0 

totaal lasten 

Onttrekking bestemmingsreserve weerstandsvermogen 

totaal baten 

3.945.944 

365.768-

-365.768 

-3.945.944 

365.768 

365.768 

357.656 

0 

O 

Totaal der lasten  
Totaal der baten  
Saldo na resultaatsbestemming 

558.929.626 
558.929.626-

0 

240.443.203 
240.443.204-

0-

799.372.829 
799.372.829-

0 

538.137.892 
538.137.892-

0 

730.137.522 
730.137.522-

O-
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12.2 Kostenverdeelstaat 

PROGRAMMA'S 

ACTIVITEITEN 

1 . STUREN OP RUIMTELIJKE 
SAMENHANG 

BOVENREGIONALE GEBIEDSGERICHTE 
OPGAVEN 

T — 
ECONOMISCHE 

STRUCTUUR 

ECONOMISCHE 
VERBETERING 

3. BEREIKBAARHEID EN MOBIL ITE IT 

3.1. VERKEER 3.2 OPENBAAR 
VERVOER 

4. WONEN: 
DUURZAAM EN 

MARKTGERICHT 

4.1 DUURZAAM EN 
MARKTGERICHT 

5. DUURZAME REGIO 

Groolboekrek Eerst verdeelde kosten Totale kosten 
2011 

3 : 190| 3 
195 

B(3fl 
205 

9,25 

31007040 
31007050 

3100 
31009010 
31009020 
31009030 
31009050 
31009040 
31009060 
31009070 
31009080 
31009090 
31009100 
31009110 
31009120 
31009130 
31009140 

3200 
32001010 
32001020 
32001030 
32001040 
32001050 
32001060 
32001070 
32001080 
32001090 

3300 
33001010 
33001020 
33001030 
33001040 
33001050 
33001060 
33001070 
33001080 
33001090 
33001100 
3300U1D 
3300U20 
33001130 
33001140 
33001150 
33001160 
33001170 
33001180 
33001190 

3400 
34001010 
34001020 
34001030 
34001040 

3500 
35001010 
35001020 
35001030 
35001040 
35001050 
35001060 
35001070 
35001080 

31002010 
31004010 
31006010 
31006020 
31006030 
31010010 
31051010 

32051010 
33051010 

Directe kosten vaste formatie 
Directe kosten projectaanstel Imgen 
Indirecte kosten 

Inhuur personeel ( 
Advieskosten BV 
to taa l 

Over ige persone le lasten 
Bijdrage ziektekosten 
Werkgeversbijdrage FPU 
CPL: Kosten werkgever WW 
Woon - werk verkeerkosten 
Wachtgelden 
Kosten opleidingsplan 
Opleidingskosten overig 
Overige personeelskosten 
Juridische ondersteuning 
Artookosten 
GR - kosten 
Werving • en selectiekosten 
Representatiekosten 
Reis- en verblijfkosten 
to taa l 

Huur pand 
Huur vergaderzalen 
Afschr.kosten mv/inncht 
Servicekosten 
Energiekosten 
SLA Facilitaire kosten 
Schoonmaakkosten 
Onderhoud installaties 
Overige huisvestingslasten 
to taa l 

eloppen 

Kopieerkosten 
Drukwerk 
PonikDsten 
Briefpapier, envf 
Koerier 

Telefoon, telecomdiensten 
Abonnementen, literatuur 
Automatiseringskosten 
SLA Automatiseringskosten 
Kosten sa lanssysteem 
Accountantskosten 
Kantoorbenodigdheden 
Archiefvemietigmg 
Bankkosten 
Kasverschtllen 
Catering personeel 
Catering zakelijk 
Overige algemene kosten 
ORG; afschr software 
to taa l 

Algemene kosten bestuur 
Regiodag/werkbezoek en DB 
Formatieruimte Veiligheid 
Commissie beroep- en bezwaarschriften 
t o taa l 

Drukwerk 
Website 
Advertenties 
Publicaties 

Bijeen kom sten/conferen tie 
Audiovisuele productie 
Redactie 
Overige kosten communicatie 
t o taa l 

Bijdrage salariskosten Groene Verbinding 
VOF; Baten personeel 
Bijdrage salariskosten Rotterdam V&V 
TPA: Bijdr salaris Bereik 
TPA: Baten personeel 
OPL: overige personele baten 
Onttr RDA GIS opleidingen 
Onttr RDA archiefopschoning 
Onttr RDA ICT 
TOTAAL 

2.728.513 
274.965 

1.483 707 
4 .467 .186 

364.379 
74.798 

439.177 

19929 
6.759 

114.591 
75.355 
87.959 
10,040 
49.737 
16.106 
22.306 

2 0 4 8 
11.190 
8.330 

27.132 
451 .482 

252.088 
1.849 

67.427 
55.297 
28.250 
12.202 
19.167 
16,764 
70.439 

523 .483 

59.054 
8.581 

24 182 
95 

2.210 
39.910 
14.379 

135.265 
248.495 

40,821 
72.060 

8.466 
5,500 

140 

2.443 
28.653 

715.489 

104.655 
5,484 

45.678 
9.585 

165.402 

23.867 
87.153 

925 
70,358 
35.897 
22.315 

17.689 
S.12B 

90,756 
692 

25.000 
930 

2.921 
22.458 
28.653 

73.110 
49,097 
38.023 

160.230 

9,338 
1.917 

11.255 

SI 1 
173 

2.937 
t.931 
2.254 

257 
1.275 

«] I 
572 

20? 
213 
695 

11.570 

1.772 
1.454 

743 
321 
SM 
441 

1.852 
13 .761 

1.513 
220 
620 

2 
57 

1.023 
369 

3 466 
6.368 
1,046 
1.847 

217 

141 

734 
18.336 

1.171 
246 

4 .239 

612 
2.233 

24 
1.803 

92C 

225.583 | 

312.200 
8.441 

152,925 
473.567 

37.556 
7.709 

45 .266 

0 
2.054 
697 

11.811 
7,767 
9,066 
1.035 
5.126 
1.660 
2.299 

211 
1.153 
859 

2.797 
46.534 

26.652 
195 

7.129 
5.846 
2,987 
1.290 
2,026 
1.772 
7.447 

55.345 

10 
228 

4.113 
1.482 

13.942 
25,612 

4.207 
7.427 

873 
567-

252 
2.953 

73 .745 

10,787 
565 

4.708 

2.460 
8.983 

95 
7.252 
3.700 
2.300 

0 

116 
24 .906 

215,624 
621.615 

52.954 
10.870 

63 .B25 

0 
2.896 

983 
16,653 
10.951 
12.783 

1.459 
7,228 
2.341 
3 242 

1-626 
1.211 
3,943 

65 613 

37.579 
276 

10.051 
8.243 
4.211 
1.819 
2.857 
2.499 
10.500 
78.036 

8.582 
1,247 
3,514 

14 
321 

5 800 
2.090 

19.658 
36.113 

5.932 
10.472 

1.230 
799-

4.164 
103 .981 

15,209 
797 

6.638 
1.393 

24.037 

3.468 
12.666 

134 
10.225 

5.217 
3 24 1 

565 799 
119,142 
331.982 

1.016.923 

81.530 
16,736 

98 .267 

4.459 
1.512 

25,640 
16.861 
1 9 6 8 1 

2-246 
11.129 

3.604 
-i M ] 

4 Sb 
2 S M 
1 86.1 
6.071 

101.020 

54 772 
402 

14.650 
12.015 
6.138 
2,651 
4.165 
3.642 

15.305 
113 .740 

13.213 
1,920 

4: | 
21 

495 
8.930 
3 21 7 

30.266 
55.601 

9.134 
16.124 

1.894 
1.231-

31 

547 
6.411 

160.092 

23.417 
1.227 

10.221 
2.145 

37.009 

5.340 
19 501 

207 
15,743 
8.032 
4.993 

0 
253 

54.067 

366.504 
1.024.727 

90.008 
18.477 

108.485 

4.923 
1.670 

12.286 
3.978 
5.510 

K M 
3.764 
2.058 
6.702 

111.525 

60.468 
443 

16.174 
13.264 
6.776 
2.927 
4,598 
4.021 

16.896 
125.567 

14.587 
3.130 
5,973 

23 
546 

9 8 5 8 
3.552 

33.413 
61-383 
10,083 
17.800 
2.091 
1.359-

35 

16 

7.078 
176.739 

25 852 
1.355 

11.283 
2,368 

40.857 

5,895 
21.538 

328 
17.380 
8.867 
5.512 

378 
59 .690 

2 2 4 1 7 5 i 

736 .410 1 

301- 
2.315- 
2.953-

992 .224 | 

425-
3.264 

1.581.116 | 

90.756 
692 

25.000 
201 
654 

5.025-

7 2 5 . 6 1 8 | ~ 1 . 4 5 3 , 7 5 4 r 

1.647.590 | 

230 
722-

5.547-
7 078  

1 . 6 3 4 . 0 1 3 r 

124.368 
379.165 

30.543 
6.270 

36.813 

1-671 

9 605 
6-316 
7.373 

942 
4.169 
1 3 S0 
1,870 

172 
938 
698 

2.274 
37.844 

21.675 
159 

5.797 
4.754 
2.429 
i 049 
1 648 
1.441 
6.056 

45.010 

4.950 
711 

2.027 
8 

185 
3.345 
1.205 

11.338 
20,829 

3.422 
6 040 

710 
461 

12 

Z05 
2.402 

59 .974 

8.772 
460 

3.829 
803 

13.864 

2,001 
7.305 

5.898 
3.009 

114.070 
323.387 

28,014 
5,751 

33.765 

I S i2 
520 

8 H10 
5 793 
6,762 

772 
3.824 
] (8 
1 713 

157 
B60 
640 

19.880 
146 

5.317 
4.361 
2 228 

962 
1 512 
1.322 
5 5S5 

41 .263 

4,540 
660 

| 059 
7 

170 
I 068 
1.106 

10.399 
19.105 

3.138 
5,540 

6S1 
423-

11 

2,203 
55.006 

8,046 
422 

3.513 
737 

12.716 

i 135 
6.700 

71 
5.409 
2.760 
1,716 

592 .925 | 

245- 
1 882- - • - 

(88.3181 

519.447 | 

17 689 

72  
225  

1.727- 
2.203- 

497 5 3 3 | 

249.076 
98.285 

140 211 
487.573 

34.434 
7.068 

41.502 

639 
10.839 

7.121 
8.312 

949 
4.700 
1,S33 
3.108 

194 

2,564 
42.665 

24.436 
179 

6.536 
5.360 
2.738 
1.183 
1 858 
1.625 
6.828 

50.743 

209 
3.771 
1.359 

12.783 
23.483 

3.858 
6.810 

800 
V U 

11 

2J1 
2.708 

67.614 

9.890 
518 

906 
15.631 

3.355 
8.236 

87 
6.649 
3.392 
3.109 

0 
106 

22.835 

376- 
2.122- 
2.708  

723 .370 | 
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1 2 . 3 G e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e e n i n w o n e r a a n t a l per g e m e e n t e 

Inwonerbi jdrage Stadsregio Rotterdam 2011 

Gemeente Aantal inwoners  
per 1-1-2010 

Berekende bijdrage 
per inwoner 

Inwonerbijdrage 
2011 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den IJssel 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den IJsse 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

24.081 
46.525 
12.454 
15.752 
65.406 
39.799 
28.832 
52.535 
31.625 
44.826 

590.131 
75.792 
72.442 
70.540 
14.072 

4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 

115.129 
222.431 
59.541 
75.309 

312.699 
190.275 
137.843 
251.164 
151.196 
214.308 

2.821.351 
362.353 
346.337 
337.244 
67.277 

TOTAAL 1.184.812 5.664.456 
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12.4 Jaarrapportage RIVV 2011 

In de jaarrapportage over het Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) 2011 worden de 
subsidies verantwoord die in 2011 zijn verstrekt. In deze rapportage verantwoorden we ten opzichte van de 
begroting 2011 zoals vastgesteld in december 2010. In deze begroting is de onderliggende projectenlijst van het 
RIVV door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Bij latere begrotingswijzigingen is de omvang en verdeling van het 
RIVV aangepast. Een wijziging van de onderliggende projectenlijst is echter niet ter besluitvorming voorgelegd. 
Deze bijlage is bedoeld om te verantwoorden over individuele projecten/subsidies. Daarom spiegelen we deze aan 
de oorspronkelijke begroting. 2011 zoals vastgesteld in december 2010. In de jaarrekening verantwoorden we op 
basis van de laatst begroting 2011 zoals vastgesteld in december 2011. Onder de kop "budget" tonen we dus 
cijfers uit een eerdere begroting dan nu opgenomen in de jaarrekening. 

Programma kleine projecten 
Ten laste van het programma kleine projecten zijn 99 verplichtingen (of aanvullingen) aangegaan. Het totaal aan 
BDU verplichtingen voor 2011 is € 37,4 miljoen en het totaal aan BOR verplichtingen is € 9,1 miljoen (zie 
onderstaande tabel). Het aantal beschikkingen is iets lager dan in 2010 en het verplichtingenbedrag ten laste van 
het programma kleine projecten ligt ongeveer gelijk aan vorig jaar. 

RIVV 2011 

Cat. RIVV 
DVM 
Fiets 
Mob. Man. 
OV 
P+R 
VV edu 
VV infra 
Weg 
Eindtotaal 

Budget 

Bedrag 
18.280.000 
10.747.172 
7.660.250 
15.191.766 
6.510.500 

614.250 
11.171.890 
8.872.879 

79.048.707 

Realisatie 
BDU 

Bedrag 
4.994.500 
7.306.138 
7.560.123 
9.865.000 

490.992 
332.325 

2.649.900 
4.216.296 

37.415.274 

Aantal 
5 

16 
6 

18 
6 

16 
26 

3 
96 

BOR 
Bedrag 

2.753.219 

6.362.500 
9.115.719 

Aantal 

De bovenstaande tabel geeft niet het totale beeld, aangezien in 2011 voor een aantal projecten een herziene 
beschikking is afgegeven. De herziening van de subsidieverleningen was nodig om de projecten financieel te 
kunnen afwikkelen. Het gaat om € 7,6 miljoen voor 9 BDU projecten en € 24,5 miljoen voor 8 BOR projecten. Het 
totale beeld van de verleende subsidies is opgenomen in bijlage 1. 

De € 9,1 miljoen aan verplichtingen ten laste van het BOR-fonds is verdeeld over 3 verplichtingen. Het project 
Quick Wins tweede tranche wordt als één verplichting aangemerkt, maar bestaat uit verschillende opdrachten/ 
subsidies. Voor de Quick Wins tweede tranche is in 2011 voor in totaal € 2,8 miljoen aan opdrachten en subsidies 
verleend. Er zijn twee nieuwe beschikkingen afgegeven voor aan het programma toegevoegde BOR projecten. 
Deze nieuwe projecten worden gedekt door vrijval en rente in het BOR-fonds. 

In totaal zijn 217 verplichtingen afgerond met een vrijval van € 13,8 miljoen, (zie bijlage 2 voor een lijst met 
onderliggende projecten). Dit zijn bijna drie keer zoveel projecten als vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de 
actie die vorig jaar heeft plaatsgevonden waarbij de wegbeheerders van oude projecten de eindverantwoording 
moesten indienen, anders zou de subsidie komen te vervallen. Dit heeft geleid tot het massaal afrekenen van oude 
en nieuwe subsidies. De hoogte van de vrijval geeft enigszins een vertekend beeld. Binnen het BOR-fonds is 
sprake van € 3 miljoen vri jval, maar dit is binnen programma opgevuld door andere projecten of herziene 
projecten. Desalniettemin is er meer dan € 10 miljoen vrijgevallen in de BDU. 

Programma grote projecten 
In 2011 zijn ten laste van het programma grote projecten 6 verplichtingen aangegaan voor totaal € 22,25 miljoen 
(zie onderstaande overzicht). Voor twee nieuwe projecten is een subsidie afgegeven, namelijk N209 
Boterdorpseweg - Ankie Verbeek-Ohrlaan en N57/N218. Daarnaast zijn er twee aanvullingen verleend voor het 
project RandstadRail, respectievelijk voor Veiligheidsvoorzieningen en Meijersplein. Verder is een opdracht 
verstrekt voor de uitwerkingsfase van het project aanpassing keerlus Marconiplein. 
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ver pi. in 
€ BDU* 

verpl. in 
€ B O R * projectnaam 

N209 Boterdorpseweg - AVO-laan € 1,61 
RaRa aanvulling Veiligheidsvoorzieningen € 7,06 
RaRa Scopewijziging aanvulling Meijersplein € 3,46 
N57/N218 € 9,97 
Aanpassing keerlus Marconiplein € 0,15 
Totaal € 22,25 € 

De projecten Spoortunnel Delft en Parklane, fase 2B, Vierhavenstraat zijn in 2011 definitief vastgesteld. Dit heeft 
geleid tot een vrijval van € 5,5 miljoen in het BOR-fonds. Uit het realisatieprogramma grote projecten zijn de 
volgende projecten van 2011 doorgeschoven naar 2012: Stadstram, P+R Lombardijen en Westland/Hoek van 
Holland fase 2 (Knooppunt Westerlee). 
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Bijlage 1: Verplichtingen 2011 
BOR -BDÏT Wegbeheerder projectnaam Cat. RIVV 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Brielle 
Brielle 
Capelle aan de IJssel 
Capelle aan de IJssel 
Capelle aan de IJssel 
Capelle aan de IJssel 
Krimpen aan de IJssel 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Maassluis 
Maassluis 
Maassluis 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
RET 
RET 
RET 
RET 
RET 
RET 
RET 
Recreatieschap Rottemeren 
Rijkswaterstaat 

Vogelbuurt, 2e fase 
Verkeerseducatie 2011 
Aanpassen bushaltes 
Verkeersveiligheid rondom scholen 2010 
Verkeerseducatie obs De Branding 
Mallegout (incl. plateau de Akker) 
Haltetoegankelijkheid bushalte Posthoorn 
Stationsplein Schollevaar 
Uitbreiding fietsparkeren metrohalte Slotlaan 
Rotonde Slotlaan-Rembrandtsingel-Da Costasingell 
Onderzoek P+R Krimpenerbosweg 
Regionale fietsroute 7 in Oudeland 
Regionale fietsroute 439 in Oudeland 
6 Toegankelijke haltes 
Haltevoorzieningen buslijn 171 
Fietsklemmen bij OV-haltes 
Fietsoversteek N472 - Manderhof/Zuiderparklaan te Bergschenhoek 
DV Rodenrijseweg 
Toegankelijkheid bushaltes 
Bushaltetoegankelijkheid 2011 
Verkeersveiligheid schoolomgeving en -routes 
QW Projectmanagement, aanvulling 
Uitbreiding fietsparkeren Meijersplein 
Voetpad George Hintzenweg 
Dynamische Routegeleiding fase 1 
Dynamische Routegeleiding fase 2 
Berm-drip's Zuidvleugel 
Totally Traffic 2011 
Fietsroute Stadscentrum Schiebroek 
Fietspaden Pascalweg 
Fietsvoorziening Proveniersplein 
Fietspad Spaansebrug 
Fietspad Kleinpolderplein 
Inpassen gelijkrichterstation Nesselande 
Fietsparkeren 2011 
Duurzaam Veilig Rotterdam 
Blackspot Burg. Meineszplein/Fp Beukelsdijk F 
Blackspot Burg. Meineszplein/Fp Beukelsdijk V 
3 Blackspots Oldegaarde 
Bs. Vondelweg - Admiraal de Ruyterweg . 
Kleine Blackspots 
Blackspots Putselaan 
Bs. Bergweg - Insulindestraat 
Bs. Buitendijktunnel / Molenvliet 
30km/u Groenenhagen 
Bs. Linker Rottekade - Noorderbrug 
Blackspots President Rooseveltweg 
Maasboulevard 
Bs. Molenlaan-Burg. vanKempensingel 
Bs. Spinozaweg - Smeetlandseweg 
Bs. Boezemweg - Warande 
30km/u Hordijkerveld 
QW-RV Binnenstadsservice 
Bewegwijzering Vierhavensstraat 
Inwinnen reistijdgegevens A15 corridor 
Halte Weena 
Tramhaltes Nieuwe Binnenweg 
Flexibiliseringsmaatregelen 6 en 7 rond CS 
FastFerry, halte Europoort 
Flex Goudsesingel 
Stadsnet Citadis I I 
Spoorinzetplaats 
Fp. Bleiswijkse Zoom noord 
Hofpleinviaduct 

VV infra 
VV edu 

Haltetoegankelijkheid 
W infra 
W edu 
VV infra 

Haltetoegankelijkheid 
OV 

Flankerende maatregelen 
VV infra 

P+R 
Fiets 
Fiets 

Haltetoegankelijkheid 
OV 

Flankerende maatregelen 
VV infra 
VV infra 

Haltetoegankelijkheid 
Haltetoegankelijkheid 

VV infra 
VV Infra 

Flankerende maatregelen 
VV infra 

DVM 
DVM 
DVM 

VV edu 
Fiets 
Fiets 
Fiets 
Fiets 

Fiets 

OV 
Flankerende maatregelen 

VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
W infra 
VV infra 
VV infra 
VV infra 
Weg 
Weg 

Mob. Man. 
OV 
OV 
OV 
OV 
OV 
OV 
OV 
Fiets 
Weg 

1.758.000 

2.569.000 

441.500 

12.500 
7.000 

172.000 
5.500 
500 

37.500 
3.500 

147.500 
8.000 
7.000 
6.865 

161.000 
100.000 
20.000 
158.000 
8.000 

398.000 
33.500 
25.000 
19.500 
15.000 
38.000 
55.000 
148.500 
650.000 

1.998.500 
449.500 
102.000 

296.500 
47.500 

17.000 
74.000 
40.000 

2.340.145 
415.000 
470.000 
358.500 
18.500 
147.000 

2.032.500 
51.000 
19.500 
37.500 
138.000 
532.000 

1.033.000 
52.000 
108.500 
103.000 
24.000 
91.796 

248.000 
114.500 
125.000 
423.000 
575.000 

3.170.000 
3.800.000 
100.000 
662.500 

2.624.500 
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Wegbeheerder pro jectnaam Cat. RIVV 
Schiedam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Spijkenisse 
Spijkenisse 
Spijkenisse 
Spijkenisse 
Spijkenisse 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
stadsregio Rotterdam 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Vlaardingen 
Westvoorne 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland 

Zamenhoffietstunnel 
Fp. Nieuw Mathenessestraat 
Lokale activiteiten verkeersveiligheid 2010 
Lokale activiteiten (Perm. Educatie) 2011 
Herinrichting Marrewijklaan 
Rotonde Maaswijkweg / Joke S'mitlaan 
Schoolomgeving en schoolroute 
Onderzoek vv Gr. Kruisweg en Hekelihgseweg - Ruwaard van Putten 
Verkeersouder 2010-2011 - W N 
Fiets-OV, 2e helft, 2010-2011 - CED 
Adviseur 2011 - CED 
GVMS 2011 - CED 
Fiets-OV, l e helft, 2011-2012 - CED 
VIA-stat abonnement 
Snelfietsroute Rotterdam-Dordrecht 
FidK, Fietskluizen bij RaRa halte Melanchtonweg 
Fietskluizen Melanchtonweg 
Quick wins tweede tranche 2011 
Pilot P+R Alexander 
Pilot P+R Slinge 
Uitvoering verwijzing P+R 
Parkeertellingen op P+R-terreinen . 
Parkeertellingen op P+R-terreinen - aanvulling 
Fiets-OV 2010-2011 PWP 
Laan van Mathenesse 
PvA Mob. man. Goederen 2011 
Spitsmijden A15, SpitsScoren - aanvulling 
Audit Spitsmijden A15, Deloitte 
Rits, pilot A & B 
Programma Slim Bereikbaar 
PvA Mobiliteitsmanagement 
ZoRo-bus 
Integraal Ontwerp Vervoersknoop Bleizo 
Verkeersleerkracht 
Verkeerseducatie 2010 
Verkeersleerkracht 2011 
Verkeersveiligheidprojecten 2011 
Fietsplan 2011 
Haltetoegankelijkheid 2010 
Veilige schoolzones 2010 
Veilige schoolzones 2011 
30km/u G. van Voorneweg e.o. te Oostvoorne 
Spoorzone Gouda 
N207, Zuidwestelijke Randweg Gouda 
Fietsroute Noordeindseweg - Oudeland F298, Lansingerland 
Fr. Zuidersingel langs N471 en N209 F269 
Fr. Zuidersingel langs N471 en N209 F269 
Berm-DRIP N493 
Aansluiting De Kuick te Lansingerland 
Aansluiting A20 Moordrecht 
N210 Wegvak Krimpenerwaard 
DRIS Zuidvleugel 

Fiets 
W infra 
VV edu 
VV edu 
VV infra 
VV infra 
W infra 

Verkeersveiligheid 
W edu 
W edu 
W edu 
VV edu 
W edu 
VV edu 

Fiets 
Flankerende maatregelen 
Flankerende maatregelen 

DVM 
P+R 
P+R 
P+R 
P+R 
P+R 

VV edu 
Weg 

Mob. Man. 
Mob. Man. 
Mob. Man. 

DVM 
Mob. Man. 
Mob. Man. 

OV 
OV 

VV edu 
VV edu 
VV edu 
W edu 

Fiets 

Haltetoegankelijkheid 
VV infra 
VV infra 

Verkeersveiligheid 
OV 

Weg 
Fiets 
Fiets 
Fiets 
DVM 
Weg 
Weg 
Weg 
OV 

4.538.000 
5.921.000 

3.514.470 

1.116.500 
2.500.000 
1.800.000 
6.666.667 

178.000 
857.000 

7.500 
9.000 

93.500 
311.000 
34.500 
4.900 
2.599 

32.576 
12.100 
54.600 
15.138 
24.170 
1.000 

10.040 
10.040 

52.250 
110.143 
176.534 
141.800 
3.400 
10.643 

1.500.000 
24.000 

2.160.233 
29.760 

1.846.000 
4.848.130 
250.000 
657.500 
250.000 
21.500 
12.000 
9.000 
12.000 
50.500 
30.500 
42.500 
32.500 
26.500 

2.749.059 
3.208.500 

50.500 

33.578.356 45.039.919 
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Bijlage 2: Afgehandelde projecten 
Wegbeheerder Projectnaam BDU/BOR Vrijval 

Albrandswaard 
Albrandswaard 
Albrandswaard 
Albrandswaard 
Albrandswaard 
Albrandswaard 
Albrandswaard 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Barendrecht 
Bernisse 
Bernisse 
Lansingerland 
Lansingerland 
Brielle 
Brielle 
Brielle 
Brielle 
Brielle 

Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Capelle aan de IJssel 
Capelle aan de IJssel 
Capelle aan de IJssel 
Krimpen aan de IJssel 
Krimpen aan de IJssel 
Krimpen aan de IJssel 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Lansingerland 
Maassluis 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 

Fietspad Albrandswaardseweg - Havendam 
Albrandswaardsedijk 
Voorziening nieuwe route buslijn 65 
Rotonde Rivierweg / Binnenbaan 
Fietsoversteek Rivierweg bij bedrijventerrein Overhoeken 
Herinrichting Dorpsdijk-noord 
Schroeder van de Kolklaan 
Verkeerseducatie 2010 
Verkeerseducatie 2009 
Fietsstraat Stationsweg 
Aanpassen bushaltes 
Verkeersveiligheid rondom scholen 2008 
Verkeerseducatie 2008 
50 km/u Dudokdreef 
Maatregelen scholen 2009 
Fietsoversteek Portlandse Baan 
Verkeersveiligheid rondom scholen 2010 
Reconstructie Dierensteinweg (Barendrecht) 
30 km Gebieden Bernisse 
Reconstructie Dorpsweg - Eeweg 
Fietsenstalling bushalte Berkelseweg 
Groeneweg en Waghenaerdreef 
Verkeerseducatie obs De Branding 
Fietsoversteek De Plantage 
Aanpassen bushalten G.J. van den Boogerdweg 
Scootmobiel training 
Mallegout (incl. plateau de Akker) 
Asfalteren fietspad A 12 
Fietsparkeren Centrum Bleiswijk 
Overdekte fietsenstallingen OV (incl BLBLP 00796) 
Verkeersmaatregelen Te Land 
Snelheidsremmers Parallelweg Hoekeindseweg 
Haltevoorzieningen buslijn 171 
Busvoorzieningen Berkel en Rodenrijs 
Haltetoegankelijkheid bushalte Posthoorn 
Uitbreiding fietsparkeren metrohalte Slotlaan 
Verkeersleerkracht 

Toegankelijke bushaltes Nieuwe Tiendweg - Sprietzeil 
Onderzoek P+R Krimpenerbosweg 
Realisatie Kiss+Ride-strook OBS Kortland 
Bushalten J. van der Heydenstraat 
Busvoorzieningen halte Westpolder 
Haltevoorzieningen buslijn 171 
P+R Rodenrijs 
Verbreden middeneilanden Berkelsweg te Bergschenhoek 
Fietsoversteek N472 - Manderhof/Zuiderparklaan te Bergschenhoek 
Toegankelijkheid bushaltes 
P+R Wilgenpias 
P+R Melanchtonweg 
Pilot Doelgroepenparkeren P&R Alexander 
Pilot P+R Zuidplein 
Aanvulling Pilot P+R Zuidplein 
P+R Noorderhelling 
Openbaar Vervoer voor ouderen 
Vervanging PaGe Centrum 
Dynamische Snelheidsdisplays 2004 
Maasboulevard (zie RDRDV 02462) 
Gordelweg 
Gordelweg 
Fietsroute Stadscentrum Schiebroek 
Fietsvoorzieningen route 5 Charlois 
Asfaltering regionale fietspaden Rotterdam 2001 
Fietspaden Pascalweg 
Fietspad Spaansebrug (zie RDRDF 02470) 
Aanpassingen Adriaan Volkerlaan 
Fietspaden Hunze en Luntter 
Fietspad Maashaven Oostzijde 
Fietspad Tjalklaan 
Fietspad Aelbrechtskade 
Fietspaden Grote Kreek 
Fietspad Oost Abtsbrug 
Fietsstroken Veilingweg 
Fietspad Spaansebrug 
Actieplan Fietsparkeren Rotterdam 2000 
Actieplan Fietsparkeren Rotterdam 2001 
Actieplan Fietsparkeren Rotterdam 2003 
Aanpassen bushalte Kastanjesingel - Adrianalaan 
Middenberm Gordelweg 

BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BOR 
BOR 
BOR 
BOR 
BOR 
BOR 
BOR 
BDU 
BDU 
BDU 
BOR 
BDU 
BOR 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BOR 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 
BDU 

57.176 

10.450 
14.000 
27.000 

915 
500 

1.000 

3.500 
4.000 
6.500 

14.500 

14.000 
5.500 

13.000 
3.0 

6.500 

3.307 
27.500 
20.000 
8.022 

146.500 
15.000 

1.000 
38 

1.970 

8.000 

124.626 
4.000 

9.500 
21.000 

415.500 

9.000 
11.000 

365.000 
1.000 

946.000 
705.000 

16.626 
414.000 
46.000 

36.000 
16.000 
10.500 
14.000 
113.938 
170.000 
4.000 
4.500 
16.500 
327.965 
648.500 
355.500 

254.000 
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Wegbeheerder Projectnaam Vri jval 
Fiets in de Keten 2007 
Station Akkers 

__BDU_ 
BDU 

35.885 
8'29.500 

Rotterdam 
Rotterdam 

S S^Ï!^Ï !S!^L^}2S}^£?^'ng se Zoom 
M akeover busstation Zuidplein 
Dynamisch Park-t-Ride verwijssysteem 
Actieplan Fietsparkeren Rotterdam 2004 

Rotterdam Van der M eijdestraat 
Actieplan Fietsparkeren Rotterdam 2006 
Uitbreiding P+R Lombardijen 
N57 - Groene Kruisweg, Engineering 

BDU 
BDU 

M aasboulevard 2e fase (zie RDRDV 02462) 

JOOOO 
13.633 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 

Duurzaam Veilig Rotterdam 
Blackspot Burg. Meineszplein/Fp Beukelsdijk F 
Blackspot Burg. Meineszplein/Fp Beukelsdijk V 
3 Blackspots Oldegaarde 
Pres. Rooseveltweg - K Onnesweg (zie RDRDV 02461) 
Pres. Rooseveltweg - Bjornsonweg (zie RDRDV 02461) 
Duurzaam Veilig Schouwen 2004 
Ëi^ShSPHLËÏIÊyêlSïi^^^PlÊ' n-Motorstraat 

BDU 
_BDU_ 

BDU 
BIackspot Weena - Conradstraat BDU 

84.000 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 

Rotonde A. Verbeek Ohrlaan - Jasonweg 
Pres. Rooseveltweg - J.M ottweg (zie RDRDV 02461) 
Pres. Rooseveltweg - M LKingweg (zie RDRDV 02461) 
30km Kralingen-west 
Schouwen duurzaam veilig 2etranche BDU 77.500 

Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam 

30km's-Gravenzandseweg Hoek van Holland 
30kmZuidwijk 

BDU 
BDU 

Blackspot Giessenbaan 
Allard Piersonstraat 
Schouwen le tranche 2005 
Kleine Blackspots 2005 (fase 1) 
Verkeersveiligheid kruisingen en wegvakken 
Schouwen 2e tranche 2005 BDU 
Rotonde Molenlaan/ Burg. Van Kempensingel 
Endenhout _BDU_ 

BDU 
Bentinckplein 
Herinrichting kruispunt Vondelweg / Warande 
Blackspots Putselaan 
30km-gebied Tuinenhoven 
SOkm/h gebied Kralingen-Crooswijk 
30km-gebied Afrikaanderwijk 
SOknVh Smeetlandseweg 
2e Hogenbanweg zie RDRDF 02470) 
DV: Walenburgerweg 

J3DU_ 
BDU 

Rotonde Groene Kruisweg - Laning 
Blackspots President Rooseveltweg 
Maasboulevard 

132.000 

593 

9.000 

Actieprogramma doorstroming 2004 
Functionele wijzigingen bij onderhoud Hofplein 
2 Groene golven op Zuid 
Doorstro mi ng Giessenp I ei n BOR 
Planstud ie Wegenstructuur Noordoostrand RotterdanVCapell 
QW-RV Binnenstadsservice 

3 36.500 

RET 
RET 

Bewegwijzering Vierhavensstraat 
Verhoogde bushaltes, fase 1, Beukelsdijk 
Tramplus lijn 2- Sporen Groene Tuin 
Engineering flex Goudsesingel - Oostplein 
Metropendel Kralingse Zoom - Binnenhof 
Geleidelijnen metrostations BDU 182.000 

Ridderkerk 

Proef geluidsreductie sneltram Alexander BDU 
Reconstructie kruispunt Rijksstraatweg/Noldijk BDU 
Herprofilering Rijksstraatweg 
Oversteekvoorzieningen Ringdijk 
Snelheids Informatie Display (2) 
Verkeersveiligheid schoolomgeving en -routes 2006 
Reconstructie Rijksstraatweg 
Verkeersveiligheid schoolomgeving en-routes 2007 
Verkeersleerkracht obs De Rei jer 
Snelheids Informatie Displays 

BDU 
1.916 

2.000 

Schiedam 
Schiedam 

Verlenging uitvoegstrook Verenambachtseweg 
Fietstunnel 's Gravenlandseweg 

BDU 

Fietspad 's-Gravelandseweg 

3.026 
19.985 

Fietspad Burgemeester Knappertlaan 
30km-gebieden Schiedam 

Spijkenisse 
Spjjkenisse_ 
Spijkenisse 

Schoolroutes Schiedam 
Burgemeester Van Haarenlaan 
Lokaleactiviteitenverkeersveiligheid 2010 
Fietspad Maaswijkweg m_ 

BDU 
BDU 

Fietsroute Simonshaven 

166.778 
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Inleiding 

Voor u ligt de begroting 2013 met een doorkijk naar de jaren 2014 tot en met 2016. Hoewel de 
stadsregio als gevolg van de voorgenomen afschaffing van de Wgr-plus per 1 januari 2013 lijkt 
te worden opgeheven, is toch een begroting 2013 opgesteld. Zolang er nog geen onomkeerbaar 
kabinetsbesluit met bijbehorend tijdspad is vastgesteld, moeten we namelijk rekening houden 
met de mogelijkheid dat afschaffing per 1 januari 2013 niet wordt gehaald. 
In dat geval zal de stadsregio nog enige tijd blijven functioneren en de middelen die daartoe 
benodigd zijn, dienen (evenals de beleidsvoornemens) in de vorm van een begroting door het 
Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. Omdat de wet voorschrijft dat uiterlijk op 15 juli van 
het jaar t -1 de door het bestuur vastgestelde begroting van het jaar t moet zijn aangeleverd bij 
dè provincie, is het eventueel later opstellen van een begroting 2013 geen optie. 

De begroting vormt niet alleen het financieel kader voor de periode 2013-2016 maar schetst 
ook het beleidsmatige kader. Dit betekent dat het in de Regionaal Strategische Agenda (RSA) 
opgenomen beleid wordt voortgezet. 
De begroting 2013 kent dezelfde opzet en programma-indeling als de in december 2011 door 
het algemeen bestuur vastgestelde eerste wijziging van de begroting 2012. 

Zoals ieder jaar worden de concrete beleidsvoornemens voor het komende jaar samengevat in 
het jaarwerkplan. Het jaarwerkplan 2013 wordt tegelijk met de eerste wijziging van de 
begroting 2013 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 12 december 
2012. Het aanbieden van een gewijzigde begroting voorafgaand aan het uitvoeringsjaar is niet 
gebruikelijk binnen de stadsregio. 
Dat er in dit geval toch voor gekozen is, heeft een drietal redenen: 

Vanaf 2011 is een korting op de BDU van toepassing. Voor de stadsregio Rotterdam 
betekent dit voor de jaren 2012-2021 een bezuiniging van in totaal 
€ 523 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 329,5 miljoen reeds verwerkt in de eerste 
wijziging van de begroting 2012. De resterende bezuiniging ad € 193,5 miljoen wordt in 
de zomer van '2012 ingevuld. Deze invulling wordt naar verwachting in oktober 2012 
door het AB besproken en is daarom in de begroting 2013 slechts als stelpost 
opgenomen. De concrete vertaling van de bezuinigingen gebeurt in de eerste wijziging 
van de begroting 2013. 
In 2013 is er € 11,8 miljoen beschikbaar voor uitgaven die ten laste van de 
investeringsreserve worden verricht. Dit bedrag is inclusief de niet benutte middelen in 
2012. Het verdeelvoorstel voor deze € 11,8 miljoen wordt in oktober 2012 door het 
dagelijks bestuur vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2013 is dit 
verdeelvoorstel dus nog niet bekend. Daarom zullen in de begroting de volgende 
stelposten worden opgenomen bij het bijbehorende programma: 

Economische herstructurering € 3,58 miljoen 
Regionaal groen € 6,39 miljoen 
Revitalisering stedelijk gebied € 1,83 miljoen 

Naast deze beschikbare bedragen vanuit de investeringsreserve is voor de 
investeringsstrategie in 2013 - onderdeel Revitalisering stedelijk gebied - tevens 
€ 4,58 miljoen beschikbaar aan provinciale ISV 3 middelen (Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing). De feitelijke verdeling van de middelen wordt meegenomen in 
de eerste wijziging van de begroting 2013. 
In de begroting 2012 (en in de eerste wijziging hierop) is een inschatting gemaakt van 
de kosten die de liquidatie van de stadsregio met zich mee zal brengen. Deze 
kostenraming is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor de dekking van 
deze uitgaven is de reserve weerstandsvermogen ingesteld. In 2012 zal bij de 
bestuursrapportages een herijking van zowel de liquidatiekosten als het 
weerstandsvermogen aan het bestuur worden gepresenteerd. Dit betekent dat ook in de 
eerste wijziging van de begroting 2013 met een zo recent mogelijke raming zal worden 
gewerkt. 
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De financiën 

Uitgangspunt binnen de stadsregio is dat baten en lasten in balans dienen te zijn en dat 
structurele uitgaven met structurele middelen worden gedekt. Daarnaast worden er geen 
verplichtingen aangegaan wanneer de bijbehorende dekking daarvoor ontbreekt. 
Dit betekent voor de begroting 2013 dat: 

alle uitgaven financieel zijn afgedekt 
inkomsten conservatief zijn geraamd. Bijvoorbeeld de rente-inkomsten: uitgaande van 
de opgestelde renteprognoses is in de begroting van een terughoudende prognose 
uitgegaan. 
risico's waarvan we weten dat ze zich zullen voordoen, maar waarvan de exacte hoogte 
nog niet bekend is, zijn tegen de hoogste kostenraming in de begroting verwerkt, 
risico's waarvan we niet weten of ze zich zullen voordoen of waarvan nog geen enkel 
beeld is over de hoogte van het risico worden benoemd in de paragraaf 
weerstandsvermogen. De hieruit resulterende kostenraming is financieel afgedekt 
middels de algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen. 

De begroting 2013 sluit met een positief resultaat van € 3.923.710. Dit saldo wordt gedoteerd 
aan de reserve Weerstandsvermogen. Ook voor de periode 2014-2016 wordt op basis van een 
theoretische doorkijk een positief resultaat verwacht. 
Onderstaand is dit weergegeven. 

Jaar 
2013 
2014 
2015 
2016 

Begrotingsresultaat 
€ 3.923.710 
€ 3.796.978 
€ 3.805.456 
€ 3.932.507 

Het begrotingsoverschot geeft in feite het resultaat weer op de algemene middelen: de bijdrage 
gemeenten, de aanvullende bijdrage van de gemeente Rotterdam en de vrij besteedbare 
rentebaten. Alle andere baten worden namelijk afgerekend met de betreffende fondsen (met 
uitzondering van de omslagbaten, deze worden toegevoegd aan de investeringsreserve). 

Belangrijkste reden voor het forse, positieve begrotingsresultaat is de toename van de txeasury-
opbrengsten door o.a. de keuze voor een langere looptijd voor een deel van onze beleggingen, 
de wettelijk aan de BDU toe te rekenen rente ligt blijvend op een laag niveau (1%) en het feit 
dat de SiSa-verklaring 2009 leidde tot een lagere toerekening van renteopbrengsten aan de 
BDU en een hogere toerekening aan de algemene middelen. 

Door de verwachte begrotingsresultaten aan de reserve Weerstandsvermogen toe te voegen, 
ligt het niveau van deze reserve in 2013 op het niveau dat nodig is om de geïnventariseerde 
risico's financieel te kunnen dekken (zie hoofdstuk 4.6). De kans dat de benoemde risico's zich 
daadwerkelijk gaan voordoen wordt ingeschat als (zeer) groot, in het kader van de verwachte 
liquidatie van de stadsregio. 

De baten en lasten uit de begroting 2013 zijn gebaseerd op de bedragen uit de jaarschijf 2013 
van de eerste wijziging begroting 2012. Deze zijn herijkt en aangepast aan de hand van de 
meest recente informatie, zijnde in ieder geval de 9-maandsrapportage 2011. 

Technische wijzigingen 
In de begroting 2013 is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. In het kader van het 
vereenvoudigen van de systematiek is er ten aanzien van de kostenverdeelstaat tot een tweetal 
vereenvoudigingen gekozen. 
De kostenverdeelstaat is een manier om de overheadkosten (bijvoorbeeld kosten van de staf en 
het bestuur) te verdelen over de programma's. In de begroting 2012 werd via de 
kostenverdeelstaat de overhead nog verdeeld tot op sub-activiteit niveau. Omdat dit 
detailniveau voor de sturing geen toegevoegde waarde heeft maar wel erg bewerkelijk is, is 
ervoor gekozen met ingang van de begroting 2013 de overhead te verdelen over de activiteiten. 
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Daarnaast wordt er bij de samenstelling van de jaarrekening 2011 voor gekozen de 
kostenverdeelstaat zoals we die bij de begroting gebruiken niet aan de gerealiseerde 
werkelijkheid van het betreffende begrotingsjaar aan te passen, maar deze ongewijzigd te laten. 
Ook deze vereenvoudiging geeft niet minder inzicht aan het bestuur maar bespaart wel veel tijd 
bij het opstellen van de P&C-documenten. 

1.1 Leeswijzer 

De indeling in programma's en de opbouw van de hoofdstukken in de begroting 2013 komt 
overeen met die van de eerste wijziging begroting 2012. 
De opbouw van de begroting is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een algemeen financieel kader 
geschetst en wordt nader ingegaan op de belangrijke ontwikkelingen aan de batenkant, zijnde 
de BDU en de investeringsreserve. In hoofdstuk 3 zijn de programma's beschreven en 
hoofdstuk 4 bevat de paragrafen. In hoofdstuk 5 wordt de kostenverdeelstaat weergegeven en 
laten we zien wat de consequenties zijn van de kostenverdeelstaat op de financiering. In 
hoofdstuk 6 wordt het verloop van de reserves, voorzieningen en fondsen beschreven en 
toegelicht. Daarbij dient de nota reserves, voorzieningen en fondsen 2010 als uitgangspunt. In 
de hoofdstukken die volgen zijn de inwonerbijdragen en het vaststellingsbesluit opgenomen. Als 
bijlage is het RIVV 2013-2016 toegevoegd. 
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2 Samenhang begroting 2013-2016 
2.1 Overzicht baten en lasten op totaalniveau 

De begroting 2013 kent een omvang van € 450 miljoen. In onderstaande tabel is dit per 
programma weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de cijfers verder per programma en activiteit 
uitgewerkt. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de directe uitgaven en aan 
activiteiten toe te rekenen overhead (apparaatslasten). Aan de batenkant zien we de 
verschillende financieringsbronnen. De programma's sluiten allemaal op nul. Per saldo resteert 
in 2013 een positief resultaat van € 3.923.710 en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve 
weerstandsvermogen. 

S a m e n v a t t i n g p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 

Lasten 

B e g r o t i n g 
2 0 1 3 

Begrot ing 
2014 

Begrot ing 
2015 

Begrot ing 
2016 

- Sturen op ru imte l i j ke samenhang 
- Economische s t ruc tuurvers te rk ing 
- Bere ikbaarheid en mobi l i te i t 272.473.309 294.887,536 270.122.039 276.275.719 
- Wonen : duurzaam en mark tger i ch t aanbod 7.897.727 

Duur / t ime regio 25.137.225 
- Jeugdzorg 125.326.543 125.326.543 125.326.543 
- A lgemene lasten 36.000 36.000 36 .000 
- Dotat ies aan reserves 12.423.710 

450.255.717 | 463.270.613 | 415.179.352 | 421.495.397 | T o t a a l u i t g a v e n 

Safen 
- Ri jksbi jdragen 4 0 4 . 1 8 0 . 7 5 8 399.957.056 381 .518 .682 385 .375 .656 
- B i jdragen provincie Zuid-Hol land 

Bi jd iagen reg iogomeenten (inclusief oms ldgb i j d idgpn) 1 5 . 7 8 1 . 2 8 8 15 .781 .288 15.781.288 
- Ont t rekk ingen aan reserves, voorz ieningen en fondsen 23.664.020 

450.255.717 | 463.270.613 | 415.179.352 | 421.495.397 T o t a a l i n k o m s t e n 

Saldo 

Conform de wettelijke voorschriften hanteert de stadsregio het baten en lasten stelsel en dat 
betekent dat we baten en lasten moeten nemen in het jaar waarop ze drukken, ongeacht of ze 
dat jaar ook daadwerkelijk ontvangen en/of betaald worden. 

De begroting van de stadsregio is robuust. Alle bekende en te kwantificeren risico's zijn gedekt 
en structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. Dreigen er in het 
uitvoeringsjaar overschrijdingen, dan dienen deze primair binnen het betreffende programma te 
worden opgelost. Uitgaven waar geen financiële dekking tegenover staat worden niet gedaan. 
Financiële risico's die nog niet zijn te kwantificeren dan wel waarvan onduidelijk is of ze zich 
gaan voordoen zijn benoemd en financieel afgedekt in de paragraaf weerstandsvermogen. 

We zien dat het begrotingstotaal de komende jaren afneemt. Van € 450 miljoen in 2013 tot € 
421 miljoen in 2016. Grootste oorzaak hiervan is dat de investeringsreserve een looptijd heeft 
t /m 2014. Vanaf 2015 zijn er in dat kader nog geen lasten geraamd. Dit betreft het programma 
Economie, het programma Wonen en het programma Duurzame regio. 
Daarnaast verwachten we in 2014 de laatste bestedingen in het kader van het project Groene 
Verbinding te hebben gedaan. Dit betreft het programma Duurzame regio. 
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2.2 Brede Doeluitkering (BDU) 

De BDU is een gesloten fonds en wij prognosticeren de inkomsten en uitgaven tien jaren vooruit 
(nu periode 2013 - 2022). Onze voorgenomen uitgaven voor de komende tien jaren moeten 
passen binnen het totaal van de bestaande middelen in de fondsen en verwachte inkomsten. 

ONTWIKKELINGEN I N DE BDU 

Terugblik: majeure ombuigingen. 

De afgelopen periode zijn er twee grote ombuigingen doorgevoerd in de BDU. 

1. Herijking meerjarénbeeld BDU 
In de gewijzigde begroting 2011 heeft er een forse ombuiging plaatsgevonden op de BDU van 
€ 1,5 miljard. Hiervan is € 1,17 miljard bespaard op de investeringen verkeer en vervoer (RIVV) 
en het beleidsveld verkeer. Het resterende bedrag is bespaard op de uitgaven aan openbaar 
vervoer. 

2. Rijksbezuinigingen regeerakkoord 2010 
In de begroting 2012 zijn er additionele ombuigingen aankondigd. Dit als gevolg van de 
Rijksbezuinigingen op de BDU in het regeerakkoord. Dit is in juni. 2011 vertaald in een 
ombuigingsprogramma van € 523 miljoen: 
• in juni 2011 is besloten over een l e invulronde van € 329,5 miljoen met ingang van 2012. 
• in juli 2012 besluit het algemeen bestuur over de 2 e invulronde van € 193,5 miljoen met 

ingang van 2013 (discussienotitie: Naar een toekomstvast openbaar vervoer). 
In tegenstelling tot de vorige ombuigingen wordt er hier vooral bezuinigd op de uitgaven aan 
openbaar vervoer. 

Vooruitblik: onzekerheden in de BDU 

In deze begroting zetten wij het huidige beleid voort. Er zijn echter twee grote onzekerheden in 
de verwachte BDU inkomsten. Daarom worden er nu geen nieuwe keuzes gemaakt die tot grote 
wijzigingen van het financieel kader leiden. Het gaat om de volgende onzekerheden: 

1. Mogelijke nieuwe rijksbezuinigingen 2013. 
Bij het schrijven van deze begroting heeft het Centraal Planbureau de nieuwe cijfers over de 
Nederlandse economie gepubliceerd. Het kabinet moet in 2013 tot € 16 miljard extra 
bezuinigen om te voldoen aan de EU-begrotingsregels. Het is niet ondenkbaar dat dit zal leiden 
tot nieuwe bezuinigingen op de BDU. 

2. Onzekerheid in de opgaaf meerjarenbegroting l&M. 
De te ontvangen BDU bepalen wij op basis van een opgaaf van de meerjaren begroting van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie heeft recentelijk slechts een doorkijk tot 
en met 2018 aangeboden. Voor de ontwikkeling van de BDU in het tijdvak 2019-2022 baseren 
wij ons op een continuering van 2018. Daarmee heeft 40% van de toekomstige inkomsten nu 
een grotere onzekerheid dan bij eerdere ramingen. 

De uitkomst van deze twee onzekerheden zou kunnen leiden tot (forse) additionele 
ombuigingen in de BDU. Wij komen in het najaar 2012 - bij de eerste gewijzigde begroting 2013 
- terug op deze ontwikkelingen in de BDU. 
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UITGANGSPUNTEN MEERJARÉNBEELD 

Deze begroting is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten: 

Het meerjarénbeeld van de BDU komt tot stand door voor de periode tot en met 2022 een 
inschatting te maken van: 
• de te ontvangen bedragen aan BDU, gebaseerd op de nu bekende informatie van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu, inclusief de kortingen op de BDU; 
• de voor dit beleidsterrein beschikbare (en nog niet verplichte) middelen in de fondsen; 
• de rente-inkomsten van de fondsen; 
• de uitgaven voor openbaar vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn de bestaande contracten en 

bestaande beleidswensen; 
• de uitgaven voor infrastructurele projecten. Uitgangspunten daarbij zijn de beoogde 

investeringen uit het Regionaal Investeringsplan Verkeer en Vervoer (RIVV). 

Openbaar vervoer: 
• Van de ombuigingen van € 523 miljoen is inmiddels € 329,5 miljoen ingevuld met concrete 

maatregelen. Daarbij zijn alle onderdelen van het openbaar vervoer binnen de BDU 
betrokken: de exploitatie van OV inclusief sociale veiligheid, marketing en verkoop en het 
beheer en onderhoud OV. 

• De resterende ombuigingen van € 193,5 miljoen zijn cijfermatig opgenomen in de 
begroting. Besluitvorming over de resterende inhoudelijke ombuigingsmaatregelen OV vindt 
plaats in juli 2012 (discussienotitie: Naar een toekomstvast openbaar vervoer). 

• Als beleidskader voor deze ombuigingen geldt: niet meer focussen op groei van het aanbod, 
maar op verbetering van de kwaliteit voor de reiziger. 
Dit wordt bereikt door: 

o het OV netwerk zo inrichten dat de aandacht ligt bij de grootste groepen gebruikers; 
o aantrekkelijker product door hogere snelheid, stiptheid, betere fietsvoorzieningen; 
o maatwerkoplossingen voor reizigers in plaats van slecht renderende OV-verbinding-

en; 
o vormen van tariefsdifferentiatie zoals spits-dal tarieven. 

Ten aanzien van de investeringen verkeer en vervoer (RIVV) zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• De te verwachten uitgaven voor verkeer en vervoer projecten zijn gebaseerd op gesprekken 

met de wegbeheerders aansluitend op de prioriteiten in de Regionale Uitvoeringsagenda 
Verkeer en Vervoer 2011-2014. 

• De begroting 2013 vormt het budgettaire kader voor het RIVV 2013-2016. In de bijlage zijn 
zowel het programma kleine projecten als het programma'grote projecten uit het RIVV op 
hoofdlijnen opgenomen. Een gedetailleerd RIVV wordt toegevoegd bij de eerste 
begrotingswijziging 2013. 

• Voor het programma kleine projecten is sinds 2012 maximaal 25 miljoen per jaar beschik
baar, waarvan € 6 miljoen voor kleine openbaar vervoer projecten en € 19 miljoen voor 
verkeer en vervoer projecten in de categorieën duurzame mobiliteit, DVM, fiets, 
goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, P+R, verkeersveiligheid en wegennetwerk. 
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2.3 Investeringsreserve 
Het algemeen bestuur heeft op 14 december 2010 de notitie Invoering investeringsreserve 
stadsregio Rotterdam vastgesteld. 

Uitgangspunt van de investeringsreserve is dat er voor de periode 2011-2014 jaarlijks 
€ 10 miljoen beschikbaar is. 

Dit bedrag wordt volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld over de volgende beleidsterreinen: 
economische herstructurering € 3,50 min. 
regionaal groen, € 4,75 min. 
revitalisering stedelijk gebied € 1,75 min. 

In 2013 is er € 11,8 miljoen beschikbaar voor uitgaven die ten laste van de investeringsreserve 
worden verricht. Dit bedrag is inclusief de niet benutte middelen in 2012. Het verdeelvoorstel 
voor deze € 11,8 miljoen wordt in oktober 2012 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Bij het 
vaststellen van de begroting 2013 is dit verdeelvoorstel dus nog niet bekend. Daarom zullen in 
de begroting de volgende stelposten worden opgenomen bij het bijbehorende programma: 

- Economische herstructurering € 3,58 miljoen 
- Regionaal groen € 6,39 miljoen 
- Revitalisering stedelijk gebied € 1,83 miljoen 

Voorgesteld wordt daarom de feitelijke verdeling mee te nemen in de eerste wijziging van de 
begroting 2013. 

Naast deze beschikbare bedragen vanuit de investeringsreserve is voor de investeringsstrategie 
in 2013 - onderdeel Revitalisering stedelijk gebied - tevens € 4,58 miljoen beschikbaar aan 
provinciale ISV 3 middelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). 

Omslagbaten 
De omslagbaten zullen conform de eerste wijziging begroting 2012 meerjarig worden geraamd 
op € 8,5 miljoen per jaar. Zo nodig wordt deze raming bijgesteld in de eerste wijziging van de 
begroting 2013. Deze inkomsten worden toegevoegd aan de investeringsreserve en hier worden 
nog geen verdeelvoorstellen voor gepresenteerd. 
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3. Programma's 

3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang 
3.1.1 Bovenregionale samenwerking 

De Rotterdamse regio kent een strategisch goede ligging, op het trefpunt van de Randstad en 
Rijn-Schelde delta. Deze ligging brengt bijzondere kansen met zich mee. Om deze kansen 
optimaal te benutten en er maximale economische kracht uit te putten, is bovenregionale 
samenwerking noodzakelijk. 

Twee bovenregionale en onderling overlappende netwerken zijn vooral relevant voor de regio 
Rotterdam: 1) Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en 2) Maritieme topregio 
Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant 

Wat willen we bereiken in 2014? 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
1. De agenda op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en verkeer en vervoer en 

de rol van de stadsregio in de metropoolvorming is duidelijk, mede in het licht van de 
vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

2. Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Hof van Delfland waaraan de 
betrokken partijen gezamenlijk uitvoering geven. 

Maritieme topregio Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant 
1. De opgaven uit het Deltriprogramma zijn helder, geprioriteerd en geagendeerd in de 

Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland. 
2. Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Deltapoort waaraan door 

betrokken partijen gezamenlijk uitvoering wordt gegeven. 
3. Er is een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting van het deltaprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden, waarin de ruimtelijke kansen een duidelijke plaats hebben 
gekregen en innovatieve oplossingen zijn ontwikkeld met kansen voor economische 
spin-off. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

Agenda voor de metropoolregio: 
Bijdragen aan de (pijlers van) de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag om tot een 
uitvoeringsagenda op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en verkeer en vervoer te 
komen, inclusief een heldere rolverdeling. 

Uitvoerings- en samenwerkingsafspraken maken met rijk en met Zuidvleugel-partners. 

Agenda voor de maritieme topregio: 
Prioritering van opgaven uit het Deltri-programma en agendering daarvan in de Gebiedsagenda 
Zuidvleugel/Zuid-Holland. 
Inzet op een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting van het Deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden. 
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Wat kost het? 

Activi tei t : Bovenregionale samenwerking 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 

- Metropool regio 100.000 100.000 100.000 
- Maritieme topregio 
- Apparaatslasten 

332.100| ' 333.377| 335.015| Totaal uitgaven 

- Algemene dekkingsmiddelen 

Totaal inkomsten 

Saldo 

332.100| ' 333.377| 

335.015 

335.015| 

336.674 

3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven 

Een samenhangende uitvoering en goede afstemming tussen de diverse sectorale regionale 
opgaven en tussen lokale en regionale opgaven is cruciaal. De stadsregio bevordert dit door o.a. 
advisering en overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en door speciale aandacht te 
geven aan de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en (met name OV-) infrastructuur. 
Bij Noordas, Rivierzones, Westflank en Oostflank is het regionale belang en de samenhang zo 
groot dat een integrale benadering nodig is. Hier vervult de stadsregio een coördinerende rol. 

Noordas 

De Noordas heeft binnen de regio een uiterst strategische ligging. Het gebied is de binnenflank 
van de Randstad, ligt nabij stedelijke centra en geeft onderdak aan de regionale luchthaven 
Rotterdam-The Hague Airport. Het ligt nabij twee regioparken, Rottemeren en Hof van Delfland. 
Deze strategische ligging schept kansen op nieuwe woon- en werkmilieus. De Noordas draagt 
daarmee bij aan de ambities om een gevarieerder aanbod aan woonmilieus te creëren (en 
daarmee meer bewoners aan de regio te binden) en om kennisintensieve bedrijvigheid ruimte 
voor ontwikkeling te geven. Met name de gebiedsontwikkeling rond de luchthaven biedt ruimte 
voor kennisintensieve werklocaties, die ontwikkeld kunnen worden in samenhang met andere 
kennisclusters in en om de regio. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. Er zijn afspraken over een goede inpassing van de A13/A16-verbinding, die in 2014 
uitvoeringsgereed is. 

2. Er is een gemeenschappelijk gedragen uitvoeringsplan voor de Common Green en de gehele 
Noordas als samenhangend parksysteem. 

3. De ontbrekende schakels in recreatieve verbindingen zijn gerealiseerd. 
4. Er zijn afspraken gemaakt over mobiliteitsmanagement rond de luchthaven. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

1. Uitwerking van de in 2011/2012 gekozen voorkeursvariant voor de A13/16, met speciale 
aandacht voor de inpassing. 

2. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma voor de Common Green wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de prioritering en de georganiseerde financiering van het programma. 

3. De recreatieve verbindingen die gepland staan voor start uitvoering in 2013 worden 
uitgevoerd. De andere recreatieve verbindingen worden gereed gemaakt voor uitvoering in 
volgende jaren. Voor financiële knelpunten worden kostendragers gezocht. 

4. Over het mobiliteitsmanagement rond de luchthaven zijn in 2012 afspraken gemaakt als 
onderdeel van 'Slim Bereikbaar' (programma 3 bereikbaarheid en mobiliteit). Het lopende 
project komt in 2012 ten einde. 
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Rivierzones 

De rivieren vormen een unieke kwaliteit en belangrijke identiteitsdrager van de regio 
Rotterdam. Ze hebben een sleutelrol in een aantal regionale ambities: het creëren van 
onderscheidende woon- en werkmilieus, het op duurzame wijze verbinden van de mainport 
economie met de stedelijke economie en het versterken van de relatie tussen het landschap en 
de stad. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. Wij ontwikkelen een uitvoeringskader Rivierzones waarbinnen gemeenten hun projecten 
kunnen uitvoeren. Hieraan willen wij een uitvoeringsagenda koppelen met een beperkt 
aantal actiepunten, geconcentreerd op enkele kansrijke ontwikkellocaties. 

2. In 2014 zijn de Vivierbrede' onderwerpen actief opgepakt. Voor een - nader te bepalen 
- aantal deelgebieden is de uitvoeringsagenda in uitvoering. 

3. Voor het totale Yivierennetwerk' biedt de stadsregio een kennisplatform waar 
gemeenten kunnen leren van eikaars ervaringen. Het gaat dan om zaken als 
kwaliteitsbevordering, gezamenlijke communicatie/marketing, het oplossen van 
gemeenschappelijke knelpunten (zoals milieu en buitendijks bouwen) en de afstemming 
met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

Eind 2012 wordt de uitvoeringsagenda Rivierzones 2011/2012 geëvalueerd en een 
uitvoeringsagenda 2013/14 gemaakt. 
In deze uitvoeringsagenda werken de gemeenten aan de Nieuwe en Oude Maas, Nieuwe 
Waterweg en Hollandse IJssel samen in het kader van uniek wonen, werken en recreëren aan 
de rivier. Bij de uitvoering van de uitvoeringsagenda worden waar mogelijk ook 
maatschappelijke partners en marktpartijen betrokken. 
In 2012 zijn de volgende projecten benoemd: 
1. Gebiedsprofiel Rivierenland 
2. Verkenning lange termijn keuzes Stadshavens XL 
3. Fietspadenplan Waterwegpark 
4. Overlegtafel Oeververbindingen 
5. 7-parkenplan 
6. Community of practice 

Westflank 

De Nieuwe Westelijke Oeververbinding brengt het Westland, de haven en Voorne-Putten dichter 
bij elkaar. Er ontstaat daarmee een nieuwe gebiedsopgave, die in RR2020 nog niet als zodanig 
was benoemd: de 'Westflank'. 
De opgave voor de Westflank is om een strategie te ontwikkelen die het waardevolle landschap 
en de vitaliteit van de kernen van Voorne-Putten in stand houdt en tegelijk de economische 
kracht versterkt. Daarnaast ligt er de vraag naar goede arbeidskrachten in redelijke nabijheid 
van de haven, die zich steeds verder naar het westen verplaatst. Voor een deel zullen dat 
tijdelijke arbeidsmigranten zijn, wat een specifieke huisvestingsopgave met zich meebrengt. 
Voorne-Putten heeft grote betekenis voor de woningmarkt en de groenstructuur van de regio. 
Landelijke en dorpse woonmilieus zijn in de regio schaars. Een regionaal georiënteerde visie op 
de woningbouw en de dorpsontwikkeling kan de vitaliteit van de kernen op peil houden, ook als 
de omvang van de bevolking gaat afnemen. Deel van de opgave voor de Westflank is ook de 
ontwikkeling, het beheer en de recreatieve ontsluiting van het landschap. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. Er is een gedragen beeld van de mogelijkheden van een programma Westflank en de 
wijze waarop de stadsregio daaraan vorm geeft. 
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2. De gezamenlijke uitvoeringskracht op Voorne-Putten is vergroot, in het bijzonder ten 
aanzien van landelijk wonen, sanering glastuinbouw, bedrijventerreinen, landschap en 
woningbouw. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

1 en 2. In 2012 wordt een keuze gemaakt voor het tracé van een Nieuwe Westelijke 
Oeververbinding en in het verlengde daarvan bij betrokken gemeenten het draagvlak voor een 
programma Westflank verkend. 
Afhankelijk hiervan worden ruimtelijke scenario's met de omgeving ontwikkeld. Deze moeten de 
basis vormen voor bestuurlijke keuzen. Hiervoor wordt een bestuurlijk debat georganiseerd om 
tot een gedragen beeld voor ontwikkeling te komen. 

Oostflank 

De Mirtverkenning Rotterdam Vooruit kent in het oostelijk deel van de Stadsregio een opgave 
om de (toekomstige) congestie in de Brienenoord- en Algeracorridor op te lossen. In het 
deelproject Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor is in 2010/2011 een brede verkenning 
uitgevoerd met als uitkomst een structurele oplossing voor de lange termijn. Deze verkenning is 
uitgevoerd met actieve participatie van de betrokken regiogemeenten en met een 
meedenkgroep van stakeholders uit het bedrijfsleven. De scope is, conform de methodiek van 
Sneller en Beter, bewust breed gestart. 
Het programma Oostflank wordt inhoudelijk gevuld door de ruimtelijke en economische kansen 
die de structurele verbetering van de bereikbaarheid op kan leveren. Een belangrijke 
voorwaarde hierbij is zicht op financiering en realisatie. In 2011 is gebleken dat het financiële 
kader van het Rijk voorlopig geen ruimte biedt voor structurele oplossingen in de vorm van 
(twee) vaste oeververbindingen. 
Het vaststellen van een ruimtelijke ontwikkelingsinrichting voor het hele gebied is daarom op dit 
moment niet opportuun. Het programma Oostflank is daarom stilgelegd. 
In het kader van het programma Beter Benutten is wél een pakket korte termijn maatregelen 
opgenomen, o.a. veerverbindingen. Deze worden afgestemd met de ruimtelijke ontwikkelingen 
in het programma Rivierzones. Voor het programma Oostflank is daarom voor de jaren 2013-
2016 geen budget opgenomen. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. Een voorkeursbesluit voor de structurele maatregelen, er vanuit gaande dat er in de periode 
2020-2023 financiële investeringsruimte gevonden is. 

2. Een pakket korte termijn maatregelen die of uitgevoerd zijn of zover uitgewerkt zijn dat de 
beslissing genomen kan worden ze uit te voeren in de periode 2015-2020. 

3. Een verregaande samenwerking in de Oostflank op bereikbaarheidsaanpak en ruimtelijk-
economische kansen ervan. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

1. De structurele bereikbaarheidsverbetering (twee lokale/regionale stadsbruggen) wordt 
geborgd in de Provinciale Structuurvisie en blijft staan op de lange termijn agenda van het 
BO MIRT als vastgesteld resultaat van de MIRT Verkenning Rotterdam Vooruit. 

2. Als onderdeel van het Programma Beter Benutten wordt in de Oostflank een drietal nieuwe 
rivierkruisingen voorgesteld (twee fietsveren, een autoveer). Na besluitvorming wordt de 
realisatie onderdeel van programma Rivierzones. 

3. Als onderdeel van het Programma Beter Benutten wordt een serie maatregelen uitgevoerd 
om de bereikbaarheidsproblemen op de Algeracorridor op te lossen. 
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Wat kost het? 

Act iv i te i t : G e b i e d s g e r i c h t e o p g a v e n 
B e g r o t i n g 

2 0 1 3 
Begro t ing 

2014 
Begrot ing 

2016 

Lasten 
- Algemeen 
- Noordas 
- Rivierzones 

5 0 . 0 0 0 50.000 50 .000 
- Oostf lank 

S ied rnbaan - zuidv leugelnet 
- Ondersteuning 
- Apparaats lasten 598.469 613.591 

| 1.388.469 | 1.392.716 | 1.398.119 f Totaa l u i tgaven 

Baten 

X 1.388.469T 1.392.716 | 1.398.119 A'gemene dekkingsmiddeic-n 

T o t a a l i n k o m s t e n 1.388.469 | 1,392 716 | 1 398.119 | 1.403.591 

S a / d o HE HE ZE 
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3.2 Economische structuurversterking 
Het organiseren van netwerken tussen sectoren en tussen bedrijven, wetenschap en overheid is 
cruciaal voor de concurrentiepositie van de regio, naast een goede bereikbaarheid en een goede 
ruimtelijke kwaliteit met aantrekkelijke woonmilieus. De inzet van de stadsregio moet dan ook 
op deze inzichten geënt zijn, zowel op regioniveau als op de schaal van de Zuidvleugel. 
Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma Economie stadsregio Rotterdam opgesteld. Elementen 
hiervan zijn een keuze voor economische speerpunt-clusters, verbeteren van het 
ondernemersklimaat, en afstemming/profilering van werklocaties. Daarnaast is daadwerkelijke 
programmatische afstemming op het gebied van kantoren en bedrijventerreinen, mede in het 
licht van opgaven zoals mobiliteit en duurzaamheid, belangrijk. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. Een bijdrage leveren aan het versterken van sterke clusters. Het benutten van kansen in 
innovatie gericht op het verduurzamen van de economie en de kruisbestuiving tussen 
sectoren. 

2. Het verbeteren van het ondernemersklimaat door kwaliteitsverbetering en betere 
afstemming van de regionale dienstverlening aan ondernemers. 

3. Een niet-vrijblijvende afstemming over de kantorenprogramma's en de benutting en 
ontwikkeling van regionale knooppunten. Doel hiervan is de leegstand te verminderen en 
een marktconforme kantorenvoorraad te realiseren, door ondermeer te bevorderen dat 
incourante kantoorpanden uit de markt genomen worden en nieuw aanbod gedoseerd op de 
markt gebracht wordt. 

4. De herstructurering van de bedrijventerreinen uit het convenant 'Naar regionale 
uitvoeringskracht' is in gang gezet. 

5. Voor nieuwe bedrijventerreinen zijn er afspraken met gemeenten om de uitvoering zeker te 
stellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de terreinen in Ridderkerk, 
Bernisse/Spijkenisse en Brielle. 

6. Afstemming van (grootschalige) detailhandel. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 
1. Het uitvoeren van clusterversterkende of clusterverbindende maatregelen. 
2. Het netwerk versterken van gemeentelijke ondernemersloketten, bedrijfscontact-

functionarissen en de Kamer van Koophandel. 
3. Met Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Schiedam, en Vlaardingen afspraken maken over 

afstemming kantorenprogramma's, de benutting en ontwikkeling van regionale 
knooppunten, monitoren regionaal kantooraanbod en aanpak leegstand. 

4. Uitvoeren van het meerjarenprogramma van het Régionaal Herstructurerings- en 
Ontwikkelingsbureau (RHOB), waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de ambities van 
duurzaamheid. 

5. Afspraken maken over de realisatie en afstemming van nieuwe bedrijventerreinen (o.a. 
Nieuw-Reijerwaard, Bernisse/Spijkenisse en Brielle), ook in DelTri-verband. 

6. Uitvoeren beleid detailhandel, op basis van de in 2012 vast te stellen Structuurvisie 
Detailhandel voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
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Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : E c o n o m i s c h e s t r u c t u u r v e r s t e r k i n g 

Lasten 

B e g r o t i n g 
2 0 1 3 

Begrot ing 
2014 

Begrot ing 
2015 

Begrot ing 
2016 

- Economische agenda a lgemeen 
- Communica t ie 
- Vers terk ing economische c lusters 
- Promot ie en aquisi t ie 
- Kwal i te i tsverbeter ing d ienstver len ing 5 0 . 0 0 0 50 .000 50 .000 
- Kantoren en knooppunten 150.000 150.000 
- Bedr i jventer re inen 
- Detai lhandel 
- Moni tor 20 .000 
- Apparaats lasten 1.122.934 1.132.975 

5.240.633 | 5.168.019 | 1.677.934 | 1.687.975 T o t a a l u i t g a v e n 

- A lgemene dekk ingsmidde len 
- Bi jdrage provincie Zuid-Hol land 
- Ont t rekk ing invester ingsreserve 3 . 5 B 0 . 2 8 O 3.500.000 

T o t a a l i n k o m s t e n | 5.240.633 | 5.168.019 | 1.677.934 | " 

1 I Saldo 
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3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit 
Het verkeer- en vervoerbeleid van de stadsregio is vastgelegd in het Regionaal Verkeer- en 
Vervoerplan (RWP, 2003). Het belangrijkste doel van dit beleid is het garanderen van de 
bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Een goede bereikbaarheid is immers een voorwaarde 
voor een voorspoedige ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

De infrastructuur in de stadsregio is in de afgelopen decennia onvoldoende meegegroeid met de 
ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dat is op dit moment vooral te merken aan de 
overbelasting van de Ruit. Op termijn kunnen ook capaciteitsproblemen in het regionaal 
openbaar vervoer ontstaan. Ook de eenzijdige ontsluiting van het haven- en industrieel complex 
vormt een probleem. 

De verwachting is dat de mobiliteit de komende decennia blijft groeien. Dat stelt extra eisen aan 
de infrastructuur. In combinatie met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige woon- en 
werkmilieus te creëren, vraagt dat om de inzet op een samenhangend en duurzaam 
mobiliteitssysteem. 
Een dergelijk mobiliteitssysteem kent twee pijlers: 
1. een robuust en veilig verkeersnetwerk met een betere benutting; 
2. een hoogwaardig openbaar vervoer en verdere stedelijke ontwikkeling zoveel mogelijk rond 

de knooppunten van het openbaar vervoer. 

Overzicht Baten 
Programma: Bereikbaarheid en Mobiliteit 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

'Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Rijksbijdrage BDU 277.271.476 273.047.353 256.627.139 260.484.113 
1.603.282 

Fonds BDU nog te verplichten 20.077.849 14.318.723 
Rente BOR 
Fonds BOR nog te verplichten 

| 272.473.309 | 294.887.536 | 270.122.039 | 276.275.719 | 

Totaal baten | 272.473.309 | 294.887.536 | 270.122.039 | 276.275.719 | 

Korte toelichting. 
Jaarlijks worden er ramingen gemaakt van: 
o de verwachte inkomsten (Rijksbijdrage BDU en rente op de nog niet uitgegeven BDU 

middelen); 
• de verwachte uitgaven (te verstrekken subsidies). 
Als de inkomsten in een jaar hoger zijn dan de aangegane verplichtingen wordt het verschil 
gestort in het BDU-fonds ("sparen"). Als de inkomsten lager zijn, wordt het verschil onttrokken 
aan het BDU fonds ("ontsparen"). 
Het fonds wordt dus gebruikt om de inkomsten en aan te gane verplichtingen in de tijd gezien 
te egaliseren. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat het fonds nooit een tekort mag 
hebben. In deze begroting is te zien dat we in 2013 € 6,6 min sparen en in 2014 € 20 min 
ontsparen. De cijfermatige ontwikkeling van het BDU fonds in de komende jaren is terug te 
vinden in de staat van reserves, voorzieningen en fondsen in hoofdstuk 6. 
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Eind 2013 loopt in de helft van de gemeenten minimaal één project dat is gericht op één 
van de benoemde doelgroepen. 
Afspraken maken met wegbeheerders over het aanpakken van "blackspot'-locaties en 
het verstrekken van subsidies hiervoor. 

Wat kost het? 

A c t i w i l e i t : V e r k e e r 
B e g r o t i n g 

2 0 1 3 
Begrot ing 

2014 
Begrot ing 

2015 
Begrot ing 

2016 

- Beleid en p rog rammer ing 3 . 0 5 3 . 0 0 0 
- Duurzame mobi l i te i t 

- Goederenvervoer 40 .000 
- Mob i l i te i t smagement 1.835.000 

• P+R 
- Verkeersvei l igheid 
- Wegennetwerk 7.664.500 6.014.500 15.914.500 21.864.500 
Verkeer -A lgemeen 
- Apparaats lasten 

| 26.894.399 | 26.900.997 | 36.889 717 | 42 917.419 T o t a a l u i t g a v e n 

| 26.894.399 | 

T o t a a l i n k o m s t e n | 26.894.399 | 26.900.997 | 36.889.717 | 42.917.419 | 

Saldo zr ZL 
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3.3.2 Openbaar vervoer 

Hoogwaardig openbaar vervoer vormt de basis van een duurzaam mobiliteitssysteem. Het is de 
ambitie de groei van mobiliteit als gevolg van stedelijke en economische ontwikkeling zo veel 
mogelijk in het openbaar vervoer op te vangen. Door de (financiële) taakstellingen uit het 
regeerakkoord is dit een zeer hoge ambitie. Een goede samenhang tussen bereikbaarheid en 
stedelijke ontwikkeling is daarom steeds belangrijker. Stedelijke verdichting rondom stations en 
andere regionale knooppunten maakt een financieel gezonde exploitatie van hoogwaardig 
openbaar vervoer beter mogelijk. 

De geïntegreerde aanpak van mobiliteit en verstedelijking richt zich nu vooral op de 
Stedenbaanstations langs de spoorlijnen, maar wordt uitgebreid naar het totale hoogwaardig 
openbaar-vervoerssysteem in de Zuidvleugel en de Randstad: ook wel R-net genoemd. Ook het 
metro- en tramplusnetwerk en enkele buslijnen behoren hier toe. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. 80 % van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen en kantoren 
in de regio ligt in de invloedsfeer van hoogwaardig openbaar vervoer; 

2. De OV-terminal Rotterdam Centraal is gereed. RandstadRail rijdt door van Den Haag 
naar Rotterdam Zuid; 

3. De Hoekse lijn maakt onderdeel uit van het metronetwerk: een doorgaande 
metroverbinding Capelle - Hoek van Holland is mogelijk; 

4. Openbaar vervoer over water functioneert betrouwbaar; 
5. Er zijn 800 nieuwe panelen met dynamische reisinformatie op de OV-haltes in de regio; 
6. Op alle tram- en metrolijnen rijdt modern materieel; 
7. Efficiënte exploitatie van het OV door onder meer extra keerlussen voor trams en een 

verhoging van de snelheid, tariefintegratie met de NS en verschil tussen spits- en 
daltarieven. Er is een 10% hogere kosteneffectiviteit bereikt door een efficiëntere 
bedrijfsvoering bij de vervoerders en doordat het openbaar vervoersaanbod beter is 
afgestemd op de vervoervraag; 

8. De sociale veiligheid in het OV ligt minimaal op het niveau van 2010 tegen 4 miljoen 
euro lagere kosten per jaar door een efficiëntere inzet van mensen en middelen. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013 
In 2011 is reeds een start gemaakt met de invulling van de bezuinigingen opgelegd in het 
regeerakkoord. In 2012 worden maatregelen geformuleerd om het resterende deel van de 
taakstellende bezuinigingen op te vangen. Deze maatregelen moeten vanaf 2013 effectief zijn. 
De maatregelen hebben invloed op een aantal beleidskeuzes uit het verleden. Om die reden zijn 
de maatregelen in samenhang met elkaar onderzocht en worden de gekozen maatregelen in 
samenhang met elkaar gepresenteerd. 

Verstedelijking rondom openbaar vervoer 
De stadsregio spreekt de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van woningbouw, 
kantoren en stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties (verstedelijkingsafspraken 
en programma economie); 

Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk 
In 2013 wordt de uitwerkingsfase van de Hoekse Lijn afgerond. Eind 2013 wordt gestart 
met de realisatiefase waarbij de huidige treinverbinding wordt omgebouwd en aansluit 
op het metronetwerk van de Rotterdamse regio. 
Het project Centrumlus Keizerswaard gaat naar de uitvoeringsfase voor de keerlus 
Langehorst wordt een aanvullende planstudie afgerond. 
Er wordt een start gemaakt met het uitvoeren van de geselecteerde projecten om de 
snelheid en kwaliteit van het OV te bevorderen. 

Optimale exploitatie 
De nieuwe bus concessie Rotterdam e.o. is gegund. De concessie start december 2012 
dus de eerste effecten zijn in 2013 zichtbaar. Binnen alle openbaar vervoer concessies 
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wordt gestreefd naar een optimum tussen beschikbare middelen en het bedienings- en 
voorzieningenniveau. 
Er wordt verder invulling gegeven aan gemaakte afspraken binnen Stedenbaan Plus. 
Voor de reiziger wordt een meer eenduidig en herkenbaar OV-netwerk op 
Randstadniveau voorbereid. (R-net). 
In 2012 wordt de nieuwe beleidslijn Sociale Veiligheid vastgesteld. De gemaakte keuzes 
in de beleidslijn Sociale Veiligheid worden geïmplementeerd. In 2013 worden ook 
efficiency maatregelen op het gebied van sociale veiligheid doorgevoerd. 
De eerste vormen van tariefdifferentiatie worden doorgevoerd. 

Toekomstbestendiq beheer en onderhoud 
Vanuit de meerjarenplanning beheer en onderhoud infrastructuur wordt een 5 jaren 
planning afgeleid waarbij de instrumenten van assest management optimaal zijn 
toegepast. 
Plan van aanpak voor groot onderhoud, tunnel- en spoorveiligheid is bijgesteld en in 
overeenstemming gebracht met het veiligheidsniveau zoals dit door het Rijk is 
vastgesteld. In 2013 wordt een vervolg gegeven aan het uitvoeren van de 
geformuleerde maatregelen. 

Wat kost het? 

Activiteit: Openbaar Vervoer 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 

- OV-exploitatie 149.387.000 149.380.000 149.380.000 149.340.000 
- OV-beheer en onderhoud 86.581.121 
- OV-netwerk 30.110.000 
OV-Algemeen 
Nog in te vullen bezuinigingen 22.133.000-
• Apparaatslasten 

245.578.910 | 267,986.539 | 233.232.322 | 233.358.300 Totaal uitgaven 

Baten 245.578.910 267.986.539 233.232.322 233.358.300 

245.578.910 | 267.986.539 | 233.232.322 | 233.358.300 Totaal inkomsten 

T TC 
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3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
Een goed en gevarieerd aanbod aan woningen is een voorwaarde om bewoners sterker aan de 
regio te binden, ook als zij een andere woning zoeken. Het maakt de regio bovendien 
aantrekkelijker voor grotere groepen bewoners. Dat is weer gunstig voor de internationale 
concurrentiekracht van de regio. Deze inzet van de regio vertaalt zich in woningmarktafspraken 
in de regio en in afspraken met Zuidvleugelpartners en Rijk. 
De recente economische crisis heeft de woningmarkt hard getroffen. Dat maakt het des te 
belangrijker om woningen te bouwen waar een marktvraag voor is. De opgave is om de 
bouwproductie te richten op woonmilieus waar een tekort aan bestaat en transformaties te 
richten op woonmilieus waar een overschot aan is. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande 
kwaliteiten van de regio, zoals de landschappen, de rivieren en de bereikbaarheidskwaliteit 
(Stedenbaan en knooppunten). 
In een gezonde woningmarkt zijn ook voor huishoudens met lage inkomens voldoende 
woningen beschikbaar. Belangrijke opgave daarbij is een betere spreiding over de regio. Hier zal 
ook worden gekeken wat het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid betekent voor de 
regionale inspanningen. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. De afstemming en monitoring van de woningproductie op de behoefte van consumenten 
in de woonmilieus zoals afgesproken in de woningmarktafspraken heeft zijn eerste 
vruchten afgeworpen. Dat blijkt onder andere uit de verkoopresultaten van de 
nieuwbouw. 

2. De voorgenomen herstructurering van gebieden is conform de gemaakte 
woningmarktafspraken verlopen. 

3. Er zijn lokale prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, waarin ook de 
energieprestaties zijn opgenomen, gebaseerd op de woningmarktafspraken. 

4. In 2014 worden de gemaakte woningmarktafspraken geëvalueerd en worden de 
woningmarktafspraken voor de periode 2015-2020 ingevuld. 

5. Het woonruimtebemiddelingssysteem voor de sociale huurvoorraad is in nauwe 
samenwerking met de betrokken gemeenten, de Provincie en Maaskoepel afgestemd op 
de doelstellingen van het verstedelijkingsscenario "Op weg naar een gezonde 
woningmarkt". De afspraken hierover zijn, met inachtneming van de wettelijke kaders 
uit de nieuwe huisvestingswet, vastgelegd in een nieuwe huisvestingsverordening. 

6. Vraag en aanbod in de sociale voorraad voor de primaire doelgroep (2011: huishoudens 
met een inkomen tot € 33.000) is op elkaar afgestemd. 

7. Daar waar noodzakelijk zijn er aanvullende maatregelen genomen die ervoor hebben 
gezorgd dat de aandachtsgroep (huishoudens met een inkomen tussen de € 33.000 en 
€ 43.000) ook in voldoende mate in hun woningbehoefte kunnen voorzien. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

1. We ondersteunen gemeenten bij het realiseren van hun opgave om de gewenste 
woonmilieus te realiseren op subregionaal en regionaal niveau door kennis- en 
ervaringsoverdracht, specifiek consumenten- en woningmarktonderzoek en de inzet van 
de investeringsreserve (incl. ISV-3) ter verbetering van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Indien de provincie Zuid-Holland de afspraken t.a.v. RAS uren verlengt, 
gebruiken we ook provinciale RAS uren sociaal beleid voor het ondersteunen van 
gemeenten bij het betrekken van bewoners bij ontwerp en beheer van de openbare 
ruimte. 

2. Het "dashboard" dat we in 2011 en 2012 in nauwe samenwerking met gemeenten, 
Maaskoepel, marktpartijen en de provincie hebben ontwikkeld, wordt op basis van de 
opgedane ervaringen verder ontwikkeld en functioneert in de loop van 2013 in alle 
subregio's als hèt meetinstrument voor de ontwikkelingen in de woningmarkt. 

3. In 2012 is op basis van de nieuwe huisvestingswet een begin gemaakt met het opstellen 
van een nieuwe huisvestigingsverordening. In 2013 zal deze (zonodig) worden afgerond 
en geïmplementeerd. 
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Wat kost het? 

Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
Begroting 

2013 
Begroting 

2014 

- Woninqmarktreqie 
- Ondersteunen en inspireren 
- Beleid wonen algemeen 6.496.176 6.310.000 80.000 80.000 
- Wettelijke taken 

A p ga [aatslasten 

| 7.897.727 | 7.672.471 | 1.420.095 | 1.427.816 Totaal uitgaven 

- Algemene dekkingsmiddelen 1.481.551 1.442.471 1.420.095 1.427.816 
Bijdrage provincie Zuid-Holland 

- Rijksbijdrage 1SV-3 
- Onttrekking fonds ISV3 
- Onttrekking Investeringsreserve 

| 7.897.727 | 7.672.471 | 1.420.095 | 1.427.816 Totaal i 
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3.5 Duurzame regio 

3.5.1. Groen 

Het groen is een randvoorwaarde voor de duurzame economische ontwikkeling van de regio en 
een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. Een vitaal, mooi en bereikbaar 
landschap is belangrijk voor de attractiviteit, duurzaamheid en concurrentiekracht van de regio. 
Vergeleken met andere regio's scoort de Rotterdamse regio slecht op dit onderwerp. Dit wordt 
veroorzaakt door de beperkte recreatieve waarde van het landschap, het ontbreken van 
belangrijke schakels en de slechte bereikbaarheid vanuit de omliggende wijken. 
De opgave die in het Regionaal Groen Structuurplan (RGSP) is vastgelegd, is dan ook de relatie 
tussen het stedelijk gebied en het ommeland te vergroten (onder meer door het verbeteren van 
de recreatieve -, natuur - en landschappelijke stad-landverbindingen) en de beleefbaarheid van 
het landschap te verbeteren. 
De uitbreiding van nieuwe groengebieden beperkt zich tot de essentiële ontbrekende schakels in 
de groenstructuur van de Rotterdamse regio. 
De maatschappelijke waardering voor het landschap raakt steeds meer gekoppeld aan grotere 
eenheden met een eigen identiteit en uitstraling. In de Deltapoort en de Hof van Delfland zijn 
metropolitane landschappen in ontwikkeling. In deze gebieden is de opgave het vergroten van 
de recreatieve waarde, gekoppeld aan het economisch vitaal houden van de agrarische sector. 
Voorts is er de opgave het open landschap van Voorne Putten in stand te houden en een goede 
balans te vinden met de ruimtelijk economische ontwikkelingen al daar. 
Tenslotte moeten alle natuur- en recreatiegebieden een kwaliteit hebben die tegemoet komt aan 
de wensen van de gebruikers en die toekomstbestendig is. De organisatie en financiering van 
het beheer is dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. De projecten uit het uitvoeringsprogramma RGSP3 zijn gerealiseerd, waaronder 
onderdelen van het krekenplan op Voorne Putten en de stad-land verbindingen ten 
behoeve van een betere bereikbaarheid van het regionale groen. 

2. Behoud van een vitale landbouw voor de instandhouding van de openheid van de 
karakteristieke landschappen in de regio. 

3. Als uitwerking van de dubbeldoelstelling van het Project Mainportontwikkeiing 
Rotterdam wordt 150 ha in de Schiezone en de Vlinderstrik (gebied Noordas) aangelegd 
en is 600 ha in Albrandswaard in uitvoering. 

4. De Groene Verbinding over de infrabundel A15/Betuweroute (tevens een uitwerking van 
de dubbeldoelstelling van het project Mainportontwikkeiing Rotterdam) is opgeleverd en 
in gebruik genomen eind 2012/begin 2013. 

5. Er is een duurzame structuur voor de financiering en de aansturing van het beheer van 
natuur- en recreatiegebieden. 

6. Er zijn realistische en financieel haalbare uitvoeringsprogramma's voor Deltapoort en 
Hof van Delfland. De uitvoering is van start gegaan en de eerste resultaten worden 
zichtbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013 ? 

1.1 Doorgaan met uitvoeren van het in 2012 vastgestelde uitvoeringsprogramma RGSP3. 
Het samenwerken op basis van uitvoeringsafspraken met betrokken partijen 
(gemeenten, waterschappen, recreatieschappen, Zuid Hollands Landschap, 
Natuurmonumenten) op basis van de uitvoeringsovereenkomst (taakverdeling, 
financiering en planning) met de provincie Zuid-Holland. 

1.2 Initiatieven van onderop, die de kwaliteit van het landschap verbeteren, bij elkaar 
brengen en uitvoering hiervan stimuleren. 

1.3 Inzet van investeringsmiddelen voor die projecten uit het uitvoeringsprogramma die het 
beste bijdragen aan de doelstellingen. 

2. In overleg met de provincie het economische draagvlak van de landelijke gebieden in de 
regio versterken door ruimte te bieden aan vitale landbouw, omdat deze essentieel is 
voor behoud van de openheid van de karakteristieke landschappen in de regio. 

3. De realisatie van PMR-750 ha wordt conform planning uitgevoerd. 
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4. Begeleiden van de bouw van de Groene Verbinding over de infrabundel 
AlS/Betuweroute en opzetten van communicatietraject rondom de wandel- en 
fietsroute. Voorbereiden overdracht kunstwerken naar gemeente Rotterdam en 
gemeente Albrandswaard overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomsten. 

5. Samen met gemeenten en provincie een plan van aanpak maken voor een duurzame 
structuur voor financiering en aansturing van natuur- en recreatiegebieden. 

6. Voortzetten van de inhoudelijke en financiële bijdragen aan de planvorming en de 
processen voor de Hof van Delfland en Deltapoort. 

Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : G r o e n 
B e g r o t i n g 

2 0 1 3 

- De l tapoor t 125.000 
- Hof van Delf land 

13.722.272 
- Regionaal g roens t rm tuut plan 
- Dotat ie fonds groene verb ind ing 2 3 8 . 4 3 2 63 .275 4 .757 
- Apparaats lasten 540.730 553 .722 

| 21.572.230 | 12.922.433 | 1.234.117 | 1.238.825 T o t a a l u i t g a v e n 

Saten 
- A lgemene dekk ingsmidde len 
- On t t rekk ing aan fonds Groene verb ind ing 13.722.272 
- On t t rekk ing aan Invester ingsreserve 6.390.450 4 .750 .000 
- Rente fonds Groene verb ind ing 

| 21.572.230 | 12.922.433 | 1.234.117 | 1.238.825 T o t a a l i n k o m s t e n 

Saldo T ZE zr 
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3.5.2. Milieu 

De druk op de leefomgeving in de stadsregio is hoog als gevolg van het omvangrijke haven- en 
industrieel complex en een intensief gebruikt stedelijk gebied. Tegelijkertijd is het versterken 
ervan essentieel om een internationaal concurrerend vestigingsmilieu en aantrekkelijke 
woonmilieus te kunnen bieden. Een goede luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidhinder 
zijn hierin belangrijke elementen-
Vooral het vinden van evenwicht tussen binnenstedelijk verdichten en het realiseren van een 
goede leefomgevingskwaliteit is een grote uitdaging. Door bij ruimtelijke plannen goed gebruik 
te maken van kennis over duurzame ruimtelijke inrichting en ontwikkeling ontstaan kansen om 
de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 
Wereldwijd is de uitdaging actueel om een transitie te maken naar een klimaatneutrale 
samenleving. 
De in 2012 herijkte regionale klimaatagenda 2013 - 2016 is hierop het antwoord van de 
stadsregio. Energiebesparing en het gebruik maken van duurzame energiebronnen bij 
ruimtelijke en economische ontwikkeling staan centraal. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

1. De duurzaamheidstrategie is vastgesteld en in uitvoering. De doelstelling is het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de 
leefomgevingskwaliteit in de regio. Hiervoor is een maatwerkbenadering per programma 
van de RSA in uitvoering en hierover word jaarlijks gerapporteerd. 

2. Het maatregelenpakket Luchtkwaliteit voor de stadsregio (inclusief de herijking 2010 
RAP/RAL) is uitgevoerd. Daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voor wat betreft het halen van de normen 
voor fijn stof (PM10) en NOx. 

3. Het Plan van Aanpak Regionale Klimaatagenda 2008 - 2012 is uitgevoerd en de reductie 
van de C02 uitstoot (40 % reductie in 2025 t.o.v. 1990) ligt op schema. Het Plan van 
Aanpak voor de periode 2013 - 2016, inclusief een financiële paragraaf, is vastgesteld 
en in uitvoering. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013 ? 

1.1 Uitvoeren van de in 2011 vastgestelde duurzaamheidstrategie voor het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling in de regio en het ontwikkelen van instrumenten voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. Deze strategie moet leiden tot de volgende concrete resultaten: 
• De stadsregio stimuleert duurzame ontwikkeling en past dit ook zelf toe. 
• Bij de toekenning van de middelen vanuit de investeringsreserve is duurzaamheid in 

gebruik als standaard onderdeel van de toetsingscriteria. 
• Regionaal is een inspirerend kennisnetwerk opgezet, gericht op-duurzame 

gebiedsontwikkeling voor de gemeenten in de regio, waarbij ook andere relevante 
spelers met betrekking tot duurzaamheid in de regio, zoals kennisinstituten en 
ontwikkelaars, zijn aangehaakt. 

• Afhankelijk van de behoeften van gemeenten en de beschikbaarheid van financiële 
middelen bij de stadsregio worden aanvullende instrumenten ingezet. 

1.2 Als lange termijndoel is in de RSA opgenomen dat ruimtelijke plannen leiden tot een 
verbetering van de leefomgevingskwaliteit. De stadsregio heeft dat als doel bij de 
gebiedsgerichte programma's van de RSA en ondersteunt ook gemeenten om bij 
gemeentelijke ruimtelijke plannen een verbetering van de leefomgevingskwaliteit te 
realiseren. 
De concrete inzet en de beoogde resultaten luiden als volgt: 
• Om de leefomgevingskwaliteit te kunnen verbeteren is inzicht in milieuaspecten van de 

leefomgeving nodig. De stadsregio faciliteert dit door de verdere ontwikkeling van 
RegioGIS in samenwerking met de partners RegioGIS, DCMR, HBR, GGD en gemeente 
Rotterdam. De stadsregio zet in op verdere verbreding-van het platform RegioGIS door 
actieve deelname van gemeenten in de regio. 

• De milieusignaleringskaarten zijn onderdeel van RegioGIS en zijn toegesneden op de 
informatiebehoefte van gemeenten. Bij de milieusignaleringskaarten hoort een actuele 
handreiking voor de optimalisatie van de leefomgevingskwaliteit bij ruimtelijke plannen. 
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• De stadsregio houdt een actueel beeld bij, in overleg met DCMR en gemeenten, van de 
knelpunten met betrekking tot het milieu, de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke 
ordening en stimuleert het vinden van de oplossingen hiervoor. 

• De stadsregio oefent invloed uit op de jaarlijkse Milieumonitor Stadsregio Rotterdam, 
zodat deze zich beter leent als instrument voor sturing op verbetering van de 
leefomgevingskwaliteit. 

2.1 Voortzetten van de uitvoering van het maatregelpakket luchtkwaliteit 2011-2014 
(RAP/RAL). De financiering gebeurt voor de stadsregionale projecten uit via de provincie 
verkregen Rijksmiddelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio (fonds 
Luchtkwaliteit). 

2.2 Uitvoeren van het in 2012 vastgestelde project Schoon op Weg in nauwe samenhang met 
het project Duurzame Mobiliteit. Bij dit project gaat het met name om projecten die zich 
bezighouden met voertuigen- en brandstoffentechniek en de rol die een lokale en regionale 
overheid op dat vlak kan spelen. 

2.3 Deelnemen aan de uitvoering van de monitoring NSL (Nationaal Samenwerkings
programma Luchtkwaliteit) in afstemming met de provincie Zuid-Holland en afgestemd met 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

2.4 Voortzetten van de jaarlijkse actualisatie van het milieumodel voor de Regionale Verkeers-
en Milieu Kaart (RVMK) dat door de DCMR in opdracht van de stadsregio beheerd wordt en 
in samenwerking met de regiogemeenten wordt toegepast en gebruikt. 

3.1 Voortzetten van de uitvoering van de projecten uit de in 2012 herijkte Regionale 
Klimaatagenda en het zonodig opstarten van nieuwe projecten. 

3.2 Monitoren van de bijdrage van de klimaatprojecten aan de doelstelling voor C02-reductie. 
Dit leidt tot een monitoringsrapport waarin staat hoe de C02-uitstoot voor de regio als 
geheel en de gemeenten afzonderlijk zich verhoudt tot het klimaatdoel: 40% C02 reductie 
in 2025 t.o.v. 1990. Tevens maakt de monitor de bijdrage van de samenwerkingsprojecten 
van de regionale Klimaatagenda aan het klimaatdoel inzichtelijk. 

3.3 Onderdeel van de Klimaatagenda is het faciliteren van de communicatie en de 
kennisuitwisseling tussen regiogemeenten. De stadsregio organiseert ambtelijke en 
bestuurlijke regionale bijeenkomsten rond de regionale Klimaatagenda en de website van de 
regionale Klimaatagenda wordt up to date gehouden. 

3.4 Ondersteunen van regiogemeenten bij de uitvoering van de klimaatprojecten met 
programmacoördinatie en het beschikbaar stellen van middelen voor het aantrekken van 
deskundigheid en voor communicatie- en organisatiekosten. 

Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : M i l i e u 
B e g r o t i n g 

2 0 1 3 
Begrot ing 

2014 
Begrot ing 

2015 
Begrot ing 

2016 

- Mi l ieustrategie 
- Luchtkwal i te i t 
- Dotat ie fonds Luchtkwal i te i t 58.661 7.661 
- Overige mi l ieuact iv i te i ten 259.094 
- K l imaatpro jec ten 
- Apparaats lasten 

| 3.564.995 | 3.234.540 | 1.324.033 f T o t a a l u i t g a v e n 

- A lgemene dekk ingsmidde len 1.306.334 1.310.729 1.316.372 1.322.087 
- Ont t rekk ing aan fonds luchtkwal i te i t 
- Ont t rekk ing aan bes temmingsreserve k l imaat 
- Rente fonds luchtkwal i te i t 

| 3.564.995 | 3.234.540 | 1.324.033 f T o t a a l i n k o m s t e n 
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3.6 Jeugdzorg 

In 2009 is het beleidskader jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009-2012 vastgesteld. Hierin 
staat verwoord op welke wijze er gewerkt gaat worden om te komen tot een doelmatig en 
verantwoord jeugdzorgaanbod in relatie.tot de lokale zorg en de zorg vanuit andere taakvelden. 
Onderstaande doelen en uitwerkingen zijn overgenomen uit dit beleidskader. De nadere 
specificering van deze doelen en uitwerkingen wordt gedaan door middel van een 
uitvoeringsprogramma dat jaarlijks in het vierde kwartaal wordt vastgesteld en kunnen dus nog 
niet worden opgenomen in onderstaande tabel. In het uitvoeringprogramma worden de actuele 
ambities van de stadsregio meegenomen, die worden ingegeven door de recente ontwikkelingen 
in het jeugdzorgveld. Zoals eerder vermeld loopt het huidige landelijke beleidskader tot en met 
2012. Daarom zal in 2012 een nieuw landelijk beleidskader tot stand komen. Het 
uitvoeringsprogramma 2013 dient hier op te worden gebaseerd. 
In het uitvoeringsprogramma 2012 is aandacht geschonken aan de invulling van de transitie 
jeugdzorg, zoals is vastgelegd in het regeerakkoord (2010). Hierin is vastgelegd dat er één 
financieringssysteem moet komen voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige 
provinciale jeugdzorg, de jeugd-LVG en de jeugd-GGZ en dat alle taken op het gebied van 
jeugdzorg gefaseerd worden overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft hier: jeugd-GGZ 
(zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, 
jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Het CJG zal 
hierbij gaan fungeren als frontoffice. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

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

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

1. Van aanbodgericht naar vraaggericht werken 
2. Een andere wijze van sturing en investeren 
3. Bestrijding van de wachtlijsten 
4. De landelijke verbetertrajecten voor gezinsvoogdij en voogdij 
5. De regionale aanpak van OTS (Onder toezichtstelling, gezinsvoogdij) 
6. Verbetering indicatiestelling Bureau Jeugdzorg 
7. Verbetering doorlooptijden Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders 
8. Een beter inzicht in resultaten 
9. Klantvriendelijker 
10. Een betere samenwerking met de lokale partners 
11. Betere samenwerking met de jeugd GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en de jeugd 

LVG (Licht verstandelijk gehandicapten) 
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Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : J e u g d z o r g 
B e g r o t i n g 

2 0 1 3 
Begrot ing 

2014 
Begrot ing 

2015 

- Zorgaanbod (incl Iwi 's) 78.115.463 
- Cl iëntenbeleid / ver t rouwenspersonen 
- Bureau Jeugdzorg 4 3 . 7 4 7 . 2 6 7 43 .747 .267 43.747.267 
- Onderzoek en i ns t rumen ta r i um 

Rpgionale Agenda Samenlev ing 
- Over ige jeugdzorgac t iv i te i ten 1.789.339 
- Dotat ie Jeugdzorg a lgemeen 
- Apparaats lasten 

125.326.543 | 125.326.543 | 125.326,543 | 125.326.543 T o t a a l u i t g a v e n 

Baten 
- Ri jksbi jdrage 124.891.543 124.891.543 124.891.543 124.891.543 
- Bi jdrage provincie Zu id-Hol land 
- Bi jdrage gemeente Rot te rdam 
- Rente Jeugdzorg 

125.326.543 | 125.326.543 | 125.326.543 | 125.326.543 T o t a a l i n k o m s t e n 
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4 Paragrafen 
4.1 Bestuurlijke zaken en communicatie 

Besluitvorming en participatie 
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 vergaderingen van het algemeen bestuur. Anderzijds via tal 
van bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten voor raadsleden. Het dagelijks bestuur stuurt dit 
proces van consultatie en besluitvorming. De door het algemeen bestuur vastgestelde Regionaal 
Strategische Agenda (RSA) is voor het dagelijks bestuur het inhoudelijk kader. 

Samenwerking en belangenbehartiging 
De kansen en mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in de regio worden mede 
bepaald door besluitvormingsprocessen op bovenregionale schaalniveaus, bijvoorbeeld de 
Zuidvleugel of de Randstad. Het dagelijks bestuur behartigt hierbij de regionale belangen en 
lobbyt voor voldoende middelen voor stadsregionale projecten. 
Het dagelijks bestuur zet in het bijzonder in op de versterking van de samenwerking met 
Haaglanden in de Metropoolregio en met de Drechtsteden en West-Brabant. Tevens blijft het 
dagelijks bestuur investeren in de goede samenwerking met de provincie Zuid-Holland. 
De jaarlijkse bijdrage aan de begeleidingscommissie integrale veiligheid is vanaf 2012 jaarlijks 
gehalveerd tot er in 2014 geen bijdrage meer is. Dit betekent concreet dat de 
begrotingssubsidie voor het jaar 2013 maximaal € 11.420 bedraagt. 

Juridische kwaliteitszorg 
Steeds vaker worden afspraken en beleid uitgebreid vastgelegd in de vorm van een convenant, 
overeenkomst of schriftelijke opdracht. Daarnaast wordt de uitvoering van het beleid 
gestroomlijnd door middel van verordeningen en beleidsregels. De juridische functie binnen de 
stadsregio beoogt de juridische kwaliteitszorg van bestuurlijke besluiten te borgen. Voor zover 
hier gespecialiseerde juridisch know how voor is vereist, wordt die extern ingehuurd ten laste 
van het budget op het bijbehorende programma. 
Voor zover er sprake is van bezwaar en beroep geldt als doelstelling dat 90% van alle 
bezwaarzaken binnen 14 weken is afgehandeld. De stadsregionale bezwaarcommissie bestaat 
uit drie (plv) leden uit het algemeen bestuur en wordt voorgezeten door een externe 
deskundige. Voor de externe klachtenregeling wordt een beroep gedaan op de ombudsman 
Rotterdam. 

Juridische opheffing stadsregio 
Met de naderende opheffing van de stadsregio komen er veel juridische werkzaamheden op de 
stadsregio in "liquidatie" af. 
Beschikkingen en overeenkomsten dienen op een verantwoorde wijze te worden afgewikkeld. 
Daar waar van overdragen geen sprake is, dienen de financiële en juridische verplichtingen 
beëindigd te worden. Los daarvan dienen vele besluitvormingsprocedures doorlopen te worden 
om de opheffing volledig af te kunnen ronden. 

Communicatie 
Het Communicatiebeleidsprogramma heeft drie pijlers: 

1) Communicatie rond de uitvoering van de Regionaal Strategische Agenda. 
2) Maximale integratie van communicatieinspanningen, uitingen en media met Haaglanden 

in de metropoolregio. 
3) Onderhoud van een goede communicatieinfrastructuur met de gemeenten. 
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4.2 Bedrijfsvoering 
In 2013 moeten de reguliere activiteiten op het gebied van de bedrijfsvoering uitgevoerd 
worden (bijvoorbeeld opleveren producten P&C-cyclus), maar eveneens zullen er activiteiten in 
het kader van de liquidatie moeten worden verricht. Dit zal een zware wissel op de organisatie 
trekken. Extra complicatie is het feit dat door het te verwachten verloop, het aantal externen 
binnen de organisatie zal toenemen. Het verlies aan collectief geheugen dat daarmee gepaard 
gaat, is door externen niet op te vangen. Het vergt creativiteit van hét management om dit te 
ondervangen. Het is de verwachting dat de bestaande formatie voldoende is om de reguliere -
en liquidatie activiteiten uit te voeren. 

In het kader van de liquidatie zijn in 2012 draaiboeken ontwikkeld welke er toe leiden dat 
ultimo 2013 alle taken zijn overgedragen of beëindigd. 

4.2.1 Financiën en control 

Control 
In de achterliggende jaren is een grote stap gezet waar het gaat om het sturen op financiële 
informatie. Financiële informatie wordt inmiddels dagelijks ververst en digitaal aangeboden aan 
iedereen. Hierdoor is de sturing en het financieel besef binnen de organisatie toegenomen. 
Daarnaast is ook P-informatie inmiddels digitaal raadpleegbaar. De digitale 
informatievoorziening is in 2012 op dusdanig niveau gebracht dat geen fundamentele 
ontwikkelingen noodzakelijk zijn in 2013. In 2013 worden alleen verbeteringen doorgevoerd 
indien de lijn specifieke wensen heeft. 

Treasury 
Afgelopen jaar is ten aanzien van de meest omvangrijke financieringsbron, de BDU, een 
stelselwijziging doorgevoerd. Deze wijziging is met name ingegeven door de behoefte om niet 
alleen het aangaan van de verplichtingen te ramen maar ook de daadwerkelijke kasuitgaven in 
beeld te brengen. Dit laatste maakt het mogelijk om een betrouwbare prognose van het 
kasritme voor de stadsregio te maken. In 2013 wordt ieder kwartaal een kasritme prognose 
opgesteld wat ondersteunend is aan het op betrouwbare gronden uitzetten van een optimale 
mix van kort en langlopende leningen. 

De P&C producten 
In 2013 zal het format van de bestuursrapportages en jaarrekening 2012 geen ingrijpende 
wijzigingen ondergaan. Uiteraard blijven we er wel naar streven om binnen de huidige vorm en 
opzet de documenten door te ontwikkelen. Ook in 2013 verschijnt de jaarrekening in het AB 
voorafgaand aan het AB waarin de eerste voortgangsrapportage 2013 wordt besproken. Naar 
het zich nu laat aanzien zal er geen begroting 2014 worden opgesteld. 

AO en IC 
Nadat in 2011/2012 alle bedrijfsprocessen opnieuw zijn beschreven en de Interne Controle 
daaromheen is vormgegeven, wordt jaarlijks getoetst of hetgeen is bedacht ook is 
geïmplementeerd en wordt nageleefd. Dit gebeurt onder andere door jaarlijks met alle 
betrokkenen rondom een bepaald proces bijeen te komen en te bespreken of het betreffende 
proces in de praktijk knelpunten kent dan wel verbeteringen behoeft. Deze punten worden 
vervolgens opgepakt en uitgewerkt. 

Begin 2013 wordt het IC-plan 2013 opgeleverd. Hierin is beschreven welke verbijzonderde 
interne controles (VIC) worden uitgevoerd. Met een VIC wordt via steekproeven getoetst of 
processen worden doorlopen op de afgesproken en beschreven manier. In 2013 worden deze 
VIC's door de organisatie zelf uitgevoerd. Om meer grip te hebben op de (voortgang van de) 
onderzochte onderwerpen en om de werklast over het jaar te spreiden, wordt er ieder kwartaal 
een VIC uitgevoerd in plaats van tweemaal per jaar. 
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4.2.2 Personeel en organisatie 

Organisatieontwikkeling 
De formatie van de stadsregio zal ook in 2013 bestaan uit 59 FTE. In de begroting 2013 is deze 
begroot op eindschalen. In het kader van de naderende opheffing zal naar verwachting steeds 
meer personeel een baan elders aanvaarden en afgesproken is deze mensen middels inhuur of 
detachering te vervangen. 
Dit om het bedrag aan herplaatsingverplichtingen en werkloosheidsuitkeringen bij liquidatie zo 
laag mogelijk te houden. De kosten voor deze externen worden in eerste instantie gedekt door 
het beschikbare formatiebudget. Kosten die boven dit budget uit komen, worden vanuit het 
weerstandsvermogen betaald. 

Inhuur 
Het reguliere inhuurbudget van € 250.000 blijft beschikbaar voor inhuur die nodig is om 
piekbelasting in de organisatie op te vangen of specialistische kennis binnen te halen. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bij de staderegio lag in 2011 op 4,75%. De verzuimfrequentie bedroeg 1,1. 
Hiermee is de stadsregio op het landelijk gemiddelde aangeland. In 2013 blijven we de in het 
kader van het ziekteverzuim ontwikkelde instrumenten gebruiken. Doel daarbij is om met het 
verzuimpercentage op het landelijk gemiddelde te blijven. 

4.2.3 Informatie- en communicatietechnologie 

De stadsregio had afgelopen jaren voor haar automatisering een dienstverlenings-overeenkomst 
gesloten met de Servicedienst Rotterdam (IDR). In 2012 is deze overeenkomst opgezegd en is 
gekozen voor het hosten van de automatisering door een externe partij. Doel hierachter was het 
verhogen van de kwaliteit van de dienst en een verlaging van de kosten. In 2013 worden er 
geen nieuwe ontwikkelingen verwacht op het gebied van de ICT. Wel zullen bestaande 
systemen verder worden verbeterd indien dat (met het oog op de eindigheid van de organisatie) 
nog is terug te verdienen. 
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4.3 Financiering 
4.3.1 Treasuryfunctie 
De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de wet Financiering 
decentrale overheden (FIDO) en de daarbij behorende ministeriële regelingen (RUDDO, UFDO 
en BLDO). 
Het beleid van de stadsregio voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het recent geactualiseerde 
en vastgestelde Treasurystatuut 2012. 
Het strategisch doel van de treasuryfunctie kan worden geformuleerd als: het sturen en 
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 
risico's op een zodanige wijze, dat risico's maximaal worden geminimaliseerd en opbrengsten 
worden geoptimaliseerd. 

4.3.2 Rentevisie 
In het Treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een rentevisie wordt opgesteld. De rentevisie 
is vervolgens te gebruiken bij het opstellen van een liquiditeitsprognose en het bepalen van het 
moment van beleggen en zonodig lenen. 

Uit de actuele rentevisies van verschillende banken kan worden afgeleid, dat het niveau van de 
korte rente (voor beleggingen tot 1 jaar) in het komende jaar min of meer gelijk zal blijven aan 
het actuele tarief van 1,3% (6-maands Euribor). 
De lange rente blijft eveneens min of meer stabiel op het huidige niveau van ca. 2,2%. 
Overigens is de betrouwbaarheid van deze prognoses relatief gering. De nog voortdurende 
onzekerheid over de kredietwaardigheid van verschillende landen en daaraan sterk gerelateerde 
vermogensverschaffers dwingen nog meer dan voorheen tot een prudent beleggingsbeleid. 
In de voorliggende begroting is dan ook voorzichtigheidshalve uitgegaan van een rendement 
van gemiddeld 1,7% over de jaren 2013 t /m 2016. Dit percentage wordt overigens mede 
bepaald door de huidige beleggingsmix van de stadsregio. 

De stadsregio ontvangt rente over de uitgezette middelen. Uitgezette middelen behelzen 
grotendeels de bedragen die in de reserves, voorzieningen en fondsen zitten. Het treasurybeleid 
is er onder meer op gericht over deze middelen zoveel mogelijk rentebaten te genereren. Dat 
gebeurt binnen de wettelijke kaders (FIDO, RUDDO) en die van het vigerende Treasurystatuut. 
Op basis van periodiek te actualiseren liquiditeitsplanningen worden deze middelen in een mix 
van korte en lange beleggingen uitgezet. 

In hoofdstuk 6 is de meerjarige ontwikkeling hiervan weergegeven. De volgende bedragen zijn 
hiervan afgeleid: 

Omvang reserves, voorzieningen en fondsen Bedrag 
1 januari 2013 € 399.556.444 
31 december 2013 € 388.524.778 
Gemiddeld in 2013 € 394.040.611 

Gemiddeld verwachten we in 2013 dus over bijna € 394 miljoen aan middelen te beschikken. In 
2013 bedragen de begrote rentebaten ca. € 6.615.650. 

In de nota Reserves, voorzieningen en fondsen hebben we als uitgangspunt gehanteerd dat alle 
rentebaten aan de reserve Weerstandsvermogen worden toegevoegd, tenzij wet- en regelgeving 
vereist dat de rente aan de betreffende reserve, voorziening of fonds wordt gedoteerd. Op basis 
daarvan wordt verplicht rente toegevoegd aan de volgende fondsen: 
- Fondsen BDU 
- Fonds Jeugdzorg 
- Fonds Luchtkwaliteit 
- Fonds Groene Verbinding 
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In totaal moet aan deze fondsen een bedrag van € 2.136.345 aan rente worden toegerekend. 
Dat betekent dat we per saldo verwachten om in 2013 over € 4.479.305 aan vrij besteedbare 
rente-inkomsten te kunnen beschikken. Dit beeld kan nog wijzigen als gevolg van wijzigingen in 
het tarief van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. 
Momenteel bedraagt dat tarief 1 % en daar wordt dan ook in de voorliggende begroting van 
uitgegaan (N B. de feitelijke stand per 1 januari van elk jaar bepaalt hoeveel rente verplicht aan 
het fonds BDU moet worden toegevoegd in dat jaar). In de markt wordt weliswaar rekening 
gehouden met een daling tot een niveau van 0,5% in de loop van 2012, maar dat is allerminst 
zeker. Mocht dit scenario zich echter wel voltrekken, dan zullen de vrije rentebaten in 2013 ca. 
€ 1,4 miljoen hoger uitvallen. 

Het meerjarig beeld ziet er als volgt uit (afgerond op honderdtallen): 

Geraamde rente
inkomsten 

Verplicht te doteren 
aan-fondsen 

Vrij besteedbaar Totale rente 

2013 € 2.136.345 £ 4.479.305 € 6.615.650 
2014 € 1.859.421 € 4.334.706 € 6.194.126 
2015 € 1.625.701 € 4.348.062 € 5.973.763 
2016 € 1.495.301 € 4.510.429 € 6.005.730 

4.3.3 Renterisicobeheer 
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 2013 bedraagt op basis van het begrotingstotaal € 
36.920.969 Deze limiet zal niet worden overschreden. 

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

4.3.4 Kredietrisico 
Het kredietrisico (ook wel debiteurenrisico genoemd) is het risico dat belegde middelen 
afgelost kunnen worden omdat de uitgevende partij het geld niet heeft. 
Het kredietrisico wordt vaak uitgedrukt in een rating (zie onderstaande tabel). 

niet 

Rating Standard & Poor's Commentaar 
AAA 
AA+ 
AA 
AA-
A 
B 

Topkwaliteit 
Zeer goede kredietwaardigheid  
Zeer goede kredietwaardigheid  
Zeer goede kredietwaardigheid  
Goede kredietwaardigheid  
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. 

Beleggingsportefeuille stadsregio 
In 2011 en 2012 is/wordt er conform een daartoe genomen DB-besluit maximaal € 219 miljoen 
belegd in lange middelen (obligaties met een uitzettingstermijn > 1 jaar). In het 
Treasurystatuut is opgenomen dat er alleen transacties worden afgesloten met partijen die een 
minimale rating hebben van AA. In de praktijk is/wordt echter vrijwel uitsluitend de AAA-status 
als norm gehanteerd. 
Hoewel de renteopbrengsten in 2013 en daarna daarmee voor een jaarlijks steeds afnemend 
deel vastliggen, zijn de totale baten op dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen. Zoals 
hiervoor echter aangegeven, wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement van 1,7%. 
De in de staat van reserves, voorzieningen en fondsen opgenomen prognoses geven echter aan 
dat een aantal belangrijke fondsen (BOR) in dat jaar geheel dan wel grotendeels zal zijn, 
respectievelijk wordt 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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4.4 Algemene dekkingsmiddelen 
De financiële middelen van de stadsregio zijn merendeels geoormerkt. Dat wil zeggen dat deze 
middelen voor duidelijk omschreven doelen mogen worden aangewend. Dit is primair het geval 
bij onze fondsen: dit zijn door derden verstrekte middelen, die een specifieke bestemming 
hebben. Voor de reserves geldt dat de vorming en bestemming door het algemeen bestuur 
worden bepaald en het algemeen bestuur kan deze bestemming ook veranderen. Het 
veranderen van de bestemming heeft over het algemeen wel als gevolg dat de oorspronkelijke 
bepaalde beleidsdoelstellingen niet meer worden gehaald. In de begroting van de stadsregio 
bestaan een algemene reserve en een reserve weerstandsvermogen. De middelen uit deze 
reserve kennen nog geen bestemming en dienen als dekking voor de in de paragraaf 
weerstandsvermogen geïnventariseerde risico's. 
Naast fondsen en reserves zijn er ook nog de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn structurele 
inkomsten die jaarlijks binnen komen en die vooralle doeleinden mogen worden aangewend. De 
algemene dekkingsmiddelen van de stadsregio bestaan uit: 

de inwonerbijdrage 
de aanvullende bijdrage van Rotterdam 
rente inkomsten voor zover die niet verplicht aan fondsen dienen te worden 
toegerekend. 

4.4.1 Algemene dekkingsmiddelen nader beschouwd 
De regiogemeenten dragen jaarlijks een bepaald bedrag per inwoner bij aan de stadsregio. Het 
Algemeen Bestuur heeft in de begrotingsuitgangspunten 2013 besloten de gemeentelijke 
bijdragen van de regiogemeenten te indexeren met - 0 , 1 % wat betekent dat de hoogte van 
regiobijdrage in de begroting 2013 0 , 1 % lager is dan de bijdrage in 2012. Het betreft een bate 
van € 5.658.792. Deze bate is meerjarig op dit niveau ingeboekt. 

Tevens ontvangt de stadsregio jaarlijks een bedrag van € 1.197.497 van de gemeente 
Rotterdam. Het betreft het doorschuiven van een deel van de door Rotterdam ontvangen 
middelen uit het gemeentefonds in het kader van de centrumfunctie die Rotterdam heeft. 
Omdat de stadsregio deze centrumfunctie voor een deel invult, is afgesproken dat Rotterdam 
daarom een deel van haar uitkering uit het gemeentefonds doorsluist naar de stadsregio. 

Ten slotte geldt ook de ontvangen rente als algemeen dekkingsmiddel. In hoofdstuk 4.3 is 
beschreven over welke bedragen we rente ontvangen en waar de renteopbrengsten terecht 
komen. Als algemeen dekkingsmiddel geldt alleen dat deel van de rente- opbrengsten dat niet 
verplicht aan reserves of fondsen wordt toegerekend. Voor 2013 ramen we het vrij besteedbare 
deel van de renteopbrengsten op € 4.479.305. 

4.4.2 Besteding algemene dekkingsmiddelen 
De algemene dekkingsmiddelen worden gebruikt voor de dekking van een drietal lasten. 
Ten eerste wordt de post onvoorzien hieruit gefinancierd. Deze bedraagt jaarlijks € 36.000 en 
wordt alleen aangewend voor onvoorziene uitgaven. 
Ten tweede wordt er een deel van de apparaatslasten mee gefinancierd. 
De apparaatslasten bedragen in 2013 per saldo € 6.786.586 en via de kostenverdeel-
systematiek (zie hoofdstuk 5) wordt hiervan € 2.873.688 betaald uit de BDU en 
€ 3.912.898 komt ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. 
Ten derde financieren we vanuit de algemene dekkingsmiddelen uitgaven waar we geen 
bijdrage van derden (Rijk, provincie) voor krijgen. In 2013 gaat het om € 3.462.986. 
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D e k k i n g a c t i v i t e i t e n 
B e g r o t i n g 

2 0 1 3 
Begrot ing 

2014 
Begrot ing 

2015 

Lasten 
- Bovenregionale samenwerk ing 332.100 335.015 336.674 
- Gebiodsger icht r opgavon 1.388.469 
- Economische s t ruc tuurvers te rk ing 
- Wonen : duurzaam en mark tger ich t aanbod 1.427.816 
- Groen 1.229.359 
- Milieu 
- A lgemene baten en lasten 
- Dotat ie aan reserve weers tandsvermogen 

| 11.335.594 | 11.190 994 | 1 1,204.351 | 11.366.717 T o t a a l u i t g a v e n 

Sa fen 
- G n m o r n t r l i j k o b i jd 'agon 
- Aanvul lende b i jdrage gemeen te Rot te rdam 
- Vr i j aanwendbare rente 

T o t a a l i n k o m s t e n 11.335.594 | 190,994 | 1 1 204,351 | 

Saldo 

Uit deze tabel blijkt dat er op de algemene dekkingsmiddelen in 2013 een voordeel wordt 
verwacht van € 3.923.710. 

Dit voordeel wordt gedoteerd aan de reserve weerstandvermogen. Ook de jaren erna 
verwachten we een positief resultaat van € 3.796.978 (2014), € 3.805.456 (2015) en 
€ 3.932.507 (2016). 
Ook deze bedragen worden vooralsnog toegevoegd aan de reserve weerstandvermogen. 

In de tabel zijn de directe uitgaven en de doorberekende apparaatslasten per activiteit bij elkaar 
opgeteld. 

4.4.3 Incidenteel en structureel 
Voor een deugdelijke begroting is het belangrijk dat structurele lasten met structurele baten 
worden gefinancierd. Dit is ook een toets die de provincie uitvoert. Daarbij hanteert de provincie 
het criterium dat baten en lasten structureel van aard zijn wanneer ze minimaal 4 jaar lang in 
de boeken staan. 

De begroting van de stadsregio is structureel in evenwicht. Voor alle structurele lasten geldt dat 
deze meerjarig gedekt zijn door structurele baten (bijvoorbeeld bij de BDU). 
Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen geldt hetzelfde: de lasten (structureel van 
aard) worden door structurele baten gedekt (inwonerbijdrage, bijdrage Rotterdam en de vrij 
besteedbare rente). De overmaat op de vrij besteedbare rente is dusdanig hoog dat de 
renteopbrengsten als structureel zijn te beschouwen. 
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4.5 Verbonden partijen 

Inleiding 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de stadsregio 
een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen 
(publiekrechtelijke organisatie), deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen 
(privaatrechtelijke organisaties). 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. 
Er is sprake van een financieel belang als de stadsregio: 

• een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen indien de verbonden partij failliet 
gaat; 

• aansprakelijk wordt gesteld door derden, als de verbonden partij haar verplichtingen 
niet nakomt. 

Een partij die jaarlijks een subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplich-tingen 
zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij. 

Verbonden partijen voeren meestal taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een 
forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. 

Verkeersonderneming 

Naam De Verkeersonderneming 
Doel Bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied verbeteren en tijdens de 

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

Openbaar belang  
dat wordt behartigd 

Bereikbaarheid havengebied. 

Deelnemende 
partijen 

De Verkeersonderneming wordt bijgestaan door de Stuurgroep en de Raad 
van Advies. De Stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, 
Stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam. De Raad van Advies wordt 
gevormd door Deltalinqs, de Kamer van Koophandel, TLN, EVO, de 
gemeente Spijkenisse (namens de gemeenten op Voorne-Putten), de 
Provincie Zuid-Holland en de Politie Rotterdam-Rijnmond. 

Rechtsvorm Stichting 
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is lid van de Stuurgroep 
Financieel belang Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten ad € 209.000 plus één 

formatieplaats. 
Eigen vermogen Per 31-12-2010: € 315.226 * ) 
Vreemd vermogen Per 31-12-2010: € 517.665 * ) 
Financieel resultaat Over 2010: € 0 
Risico's 
Ontwikkelingen 
Programma en 
activiteit 

Programma Bereikbaar en Mobiliteit 
Activiteit Verkeer 

*) meest actuele informatie. 
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4.6 Weerstandsvermogen en risico's 

4.6.1 Beleidsuitgangspunten weerstandscapaciteit en risico's 
De stadsregio Rotterdam voert activiteiten en projecten uit die door omvang, looptijd en 
complexiteit risico's met zich meebrengen in zowel kosten als opbrengsten. Uitgangspunt binnen 
de stadsregio is dat alle bekende risico's in de begroting zijn gekwantificeerd en afgedekt. 
Afhankelijk van de vraag op welke activiteit zich het risico precies voordoet, is de dekking 
geregeld in de betreffende exploitatiebudgetten of in de bijbehorende reserves en fondsen. 
Er zijn echter ook financiële risico's waarvan het bij het opstellen van de begroting nog 
onduidelijk is of ze gaan,gebeuren en/of wat de financiële consequenties dan zullen zijn. 
Dergelijke risico's worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Door deze via een 
risico-analyse te kwantificeren, ontstaat een bedrag aan potentiële risico's. Hier tegenover 
moeten voldoende middelen staan om de risico's te kunnen financieren. 
Uitgangspunt binnen de stadsregio is dat wanneer tegenvallers zich daadwerkelijk voordoen, er 
primair dekking wordt gezocht binnen het bijbehorende budget / reserve / fonds. Óf door 
gebruik te maken van nog beschikbare ruimte óf, wanneer er geen vrij besteedbare ruimte 
meer is, door te herprioriteren. Het gevolg van deze beleidsregel is dat in de paragraaf 
weerstandsvermogen alleen risico's zijn benoemd die de algemene middelen als dekkingsbron 
hebben. 

4.6.2 Bepalen weerstandscapaciteit 
Met de weerstandscapaciteit wordt het vrij beschikbare eigen vermogen van de stadsregio 
Rotterdam bedoeld. Vrij beschikbare middelen kunnen worden ingezet op het moment dat een 
risico manifest wordt, er is vooraf nog geen bestemming aan gegeven. De weerstandscapaciteit 
van de stadsregio bestaat uit een tweetal reserves: de algemene reserve en de reserve 
weerstandsvermogen. De algemene reserve heeft een omvang van € 1,0 miljoen. Op grond van 
besluitvorming mag deze reserve niet verder groeien. Omdat € 1,0 miljoen niet toereikend is 
om de geïnventariseerde risico's op te kunnen vangen, is in de nota reserves, fondsen en 
voorzieningen (2010) de reserve weerstandsvermogen ingesteld. Het verwachte saldo van deze 
reserve bedraagt ultimo 2012 naar verwachting 
€ 11 miljoen. Daarmee bedraagt ultimo 2012 de weerstandscapaciteit ruim € 12 miljoen. 

De reserve weerstandvermogen wordt jaarlijks gevoed met het begrotings-/rekening- resultaat. 
Op dit moment verwachten we op basis van een theoretische doorkijk voor de periode 2014-
2016 telkens een positief begrotingsresultaat, waardoor de reserve weerstandsvermogen ook na 
2013 verder zou groeien. Op basis van de huidige berekeningen zou de weerstandscapaciteit 
ultimo 2016 zijn toegenomen tot € 27,5 miljoen: € 1 miljoen in de algemene reserve en € 26,5 
miljoen in de reserve weerstandsvermogen. 

In de hierna opgenomen tabel is de opbouw en ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in 
deze begrotingsperiode inzichtelijk gemaakt. 
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Opbouw weerstandscapaciteit 

Algemene reserve per 1/1/2012 

Bedrag 

1.000.000 
Reserve weerstandsvermogen per 1/1/2012 8.373.227 

weerstandscapaciteit per 1 / 1 / 2 0 1 2 € 9.373.227 
bij: verwacht resultaat 2012 2.723.594 
weerstandscapaciteit per 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 C 12.096.821 
bij: verwacht resultaat 2013 3.923.710 
weerstandscapaciteit per 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 € 16.020.531 
bij: verwacht resultaat 2014 3.796.978 
weerstandscapaciteit per 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 € 19.817.509 
bij: verwacht resultaat 2015 3.805.456 

weerstandscapaciteit per 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 C 23.622.966 
bij: verwacht resultaat 2016 3.932.507 

üï&ti weerstandscapaciteit per 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 C 27:555.473 

De omvang van het weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2012 aanmerkelijk 
toegenomen. De oorzaak hiervan is drieledig: de resultaten van het treasurybeleid zijn hoger 
dan vorig jaar geraamd, de (conform wetgeving) aan de BDU toe te rekenen rente (Refirente) 
bedraagt wederom 1 % in plaats van de geprognosticeerde 1,5% en het AB heeft in februari 
2012 besloten de vrijval van het fonds FVSV (€ 2,8 min.) aan de reserve weerstandsvermogen 
toe te voegen. Indien komende jaren blijkt dat de omvang van de weerstandscapaciteit de 
onderkende risico's ruimschoots overschrijdt, dan zullen er voorstellen aan het bestuur worden 
gedaan op welke wijze hiermee om te gaan. 

4.6.3 Inventarisatie risico's 
Risico's worden omschreven als alle redelijk voorzienbare onzekerheden waarvan onduidelijk is: 

of ze gaan gebeuren 

wanneer ze gaan gebeuren 

wat de financiële consequenties zijn 

Door deze onduidelijkheid kan er nog geen voorziening worden gevormd. De stadsregio kan 
door deze risico's echter wel financiële schade oplopen. Er ontstaat pas een getrouw beeld van 
de financiële positie van de stadsregio, wanneer deze risico's in beeld worden gebracht. 
Onderstaand worden deze risico's getoond. Per risico wordt aangegeven wat de maximale 
omvang van de schade kan zijn en hoe groot de kans is dat het risico zich daadwerkelijk zal 
voordoen. De stadsregio hanteert daarbij het volgende normenkader: 

Categorie 41-Kans op gebeurtenis ||Jwantrfiterina . o p m e r k i n g " ï ^ t f ••I 

Zeer groot 95% Risico niet geraamd in begroting 

Groot 70% Risico niet geraamd in begroting 

Beperkt 30% Risico niet geraamd in begroting 

D Klein 15% Risico niet geraamd in begroting 

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de aangekondigde opheffing van de stadsregio grote 
financiële risico's met zich mee brengt. Deze risico's zijn benoemd en gekwantificeerd. Daarbij 
zijn zo realistisch mogelijke ramingen gehanteerd. Door deze risico's nu al in de begroting op te 
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nemen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat gemeenten later alsnog moeten bijbetalen voor de 
frictiekosten, die met de opheffing van de stadsregio gepaard gaan. 
Natuurlijk geldt ook het omgekeerde. Op het moment dat de risico's zijn afgenomen / 
gerealiseerd en de weerstandsreserve te hoog is worden de overtollige middelen in het 
liquidatieplan van de stadsregio opgenomen. 
Uiteraard zullen de frictiekosten geclaimd worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Het is echter onzeker of deze compensatie daadwerkelijk wordt geboden. Onderstaand volgt een 
overzicht van de belangrijkste risico's. 

A. Kosten herplaatsing en werkloosheidsuitkeringen 
Uitvloeisel van de opheffing van de stadsregio kan zijn, dat aan medewerkers in het kader van 
een sociaal plan een bijdrage verstrekt gaat worden in het kader van herplaatsing en later in 
het kader van werkloosheid. 
Om te voorkomen dat deze kosten de komende jaren ten laste gebracht moeten worden van de 
gemeenten die deelnamen aan de stadsregio, wordt in de begroting van de stadsregio al 
rekening gehouden met deze mogelijke kostenpost. 
Op dit moment is nog veel onduidelijk: welke taken gaan er mee naar een eventuele metropool, 
voor hoeveel medewerkers is er daar plek en heeft iedereen die niet naar de metropoolregio 
gaat al een andere baan op het moment dat de stadsregio ophoudt te bestaan, hoe ziet het nog 
met de bonden af te sluiten sociaal plan eruit? 
Deze onduidelijkheid maakt dat we slechts een inschatting kunnen maken van het te betalen 
bedrag aan herplaatskosten en/of werkloosheidsuitkeringen. 
Op basis van een aantal aannamen en het huidige salarisniveau is een berekening van de 
geraamde kosten gemaakt. 
Deze analyse leidt tot een te maken reservering van € 7,5 miljoen. De kans dat dit risico zich 
daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot (categorie A). 

B. Inhuur 
Om de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen zo laag mogelijk.te houden, worden bij vertrek 
van medewerkers geen nieuwe mensen meer in vaste dienst genomen maar wordt voor 
detachering, payrolling of inhuur gekozen. Dit is in principe duurder dan vaste formatie maar er 
zijn geen verplichtingen. De op dit moment bekende en nog te verwachten detachering / inhuur 
zullen voor de periode 2011-2013 tot meerkosten leiden van € 1.900.000. De kans dat dit risico 
zich daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot (categorie A). 

C. Afwikkeling liquidatie 
Wanneer de stadsregio is opgehouden te bestaan, zullen er (in beperkte mate) nog steeds 
afrondende activiteiten ten behoeve van de stadsregio moeten worden uitgevoerd. Zo moeten 
verleende subsidies; worden afgerekend, worden er nog facturen ontvangen en geboekt en moet 
er nog een jaarrekening worden opgesteld. Los van de vraag wie dat precies gaat doen, 
betekent dit een financieel risico dat we inschatten op € 400.000. De kans dat dit risico zich 
daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot (categorie A). 

D. Uitvoeringskosten sociaal plan 
De uitvoering van het sociaal plan brengt kosten met zich mee. Daarbij valt te denken aan: 

kosten van opleiding en begeleiding om medewerkers dusdanig te scholen en te 
begeleiden dat daarmee de kans op het vinden van een nieuwe baan wordt vergroot, 
juridische (arbeidsrechtelijke) ondersteuning voor zowel de organisatie zelf als voor de 
Ondernemingsraad. 
mobiliteit ondersteunende maatregelen, die bestaan uit het inhuren van een 
mobiliteitsbureau. Dit bureau zal medewerkers actief begeleiden naar zo mogelijk een 
andere baan. 

De financiële consequenties worden in totaal ingeschat op € 520.000. De kans dat dit risico zich 
daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot (categorie A) 

41 
Begroting 2013 stadsregio Rotterdam 



E. Afkoop huurcontract Meent 106. 
De stadsregio heeft een huurcontract afgesloten met de verhuurder van het Minervahuis dat 
loopt tot en met 2016. Dit betekent dat voor de jaren 2014 tot en met 2016 alsnog huur moet 
worden betaald aan de eigenaar. In onderstaand overzicht zijn deze kosten in beeld gebracht. 

2014 2015 2016 Totaal 
Huur 256.020 261.140 266.363 783.523 
Service kosten 60.384 61.592 62.824 184.800 
Ruimen 100.000 100.000 
Additionele  
kosten leegstand 350.000 350.000 
Totaal 416.404 322.732 679.187 1.418.323 

Overleg met de verhuurder leert dat deze niet voornemens is de looptijd van ons huurcontract 
te verkorten. Verhuurder geeft juist aan dat jarenlange leegstand tot extra kosten zou leiden 
voor ons. De stadsregio heeft ook de mogelijkheid zelf een huurder te zoeken. Indicatief is een 
bedrag van € 350.000 genoemd als extra kosten bij blijvende leegstand tijdens de huurperiode 
2014-2016. Resumerend wordt het risico afkoop huurcontract Meent 106 geraamd op een 
bedrag van ruim € 1,4 miljoen. 
De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is zeer groot (categorie A) 

F. Voorbereidingskosten Metropoolregio 

Daarnaast zijn er ook kosten gemoeid met de opbouw van de metropoolregio. Niet alleen zal er 
een kwartiermaker moeten komen. Ook moeten systemen worden aangeschaft en ingericht en 
is er bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het opbouwen van het nieuwe functiehuis. Geraamd 
wordt dat hier € 200.000 voor nodig is. 
Primair zullen deze kosten door Rotterdam of Den Haag betaald moeten worden. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de opbouw. Voor het geval er bij uitzondering toch een bijdrage door de 
stadsregio Rotterdam moet worden geleverd is toch een post "Voorbereidings-kosten 
Metropoolregio" opgenomen. 

6. Bedrijfsvoering (ICT) 
De huidige budgetten voor ICT voorzien slechts in de "going concern" uitgaven. Nieuwe 
noodzakelijke investeringen die nodig zijn om de organisatie optimaal te bedienen kunnen 
noodzakelijk blijken. Onduidelijk is nog wat de impact van deze overgang zal zijn. De omvang 
van dit risico bedraagt op basis van ervaringscijfers € 400.000. De kans dat dit risico zich 
daadwerkelijk voor gaat doen is beperkt (categorie C). 

H. Rekeningresultaat 
In de begroting zijn positieve begrotingssaldi voorzien, maar daarmee zijn negatieve 
rekeningresultaten niet uitgesloten. Tot en met 2010 werd het rekeningresultaat afge-rekend 
met de BWS-reserve. Deze reserve had een omvang van meer dan € 50 miljoen en was 
daarmee groot genoeg om negatieve rekeningresultaten te dekken. 
Met ingang van 2011 bestaat de BWS-reserve echter niet meer, omdat deze is omgezet in de 
investeringsreserve. Op basis van de nota reserves, voorzieningen en fondsen mag het 
rekeningresultaat vanaf 2011 niet ten laste worden gebracht van de investeringsreserve. Om te 
voorkomen dat hiermee iedere dekking van een negatief rekeningresultaat vervalt, is daarom 
de reserve weerstandsvermogen in het leven geroepen. De omvang van dit risico bedraagt op 
basis van de ervaringen afgelopen jaren maximaal € 500.000 per jaar. De kans dat dit risico 
zich daadwerkelijk voor gaat doen is beperkt (categorie C). 

I. Rente-inkomsten 
De rente-inkomsten worden toegevoegd aan de reserves en fondsen waar regelgeving dat 
vereist. De resterende rente inkomsten zijn vrij besteedbaar en worden vervolgens gebruikt als 
algemeen dekkingsmiddel. Deels zijn ze nodig om de begroting sluitend te krijgen, de 
verwachte overmaat wordt toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen. De ontwikkeling 
van de rentetarieven is een onzekere factor. Het renteverloop gedurende de recessie van 2008-
2010 liet dit zien. De rente lag toen op een historisch laag niveau. 
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In de begroting 2013 wordt gerekend met een conservatieve rente van 1,70%. Om te 
voorkomen dat een lagere leidt tot een financieel tekort, wordt rekening gehouden met het 
risico dat de rente ontvangsten teruglopen van de geprognosticeerde 1,70% naar 1,25%. Een 
half procentpunt minder rente per jaar betekent € 1 miljoen minder baten. De kans dat dit risico 
zich daadwerkelijk voor gaat doen is klein (categorie D). 

J. Jeugdzorg 
De Stadsregio is wettelijk verantwoordelijk voor voldoende aanbod van jeugdzorg. 
Belanghebbenden kunnen deze zorgplicht juridisch afdwingen. De beschikbare Rijksmiddelen 
staan echter steeds meer onder druk. De stadsregio kan bij tegenvallers niet bij het Rijk 
aankloppen voor extra middelen maar moet dat zelf zien op te lossen. Het budget voor 
jeugdzorg bedraagt jaarlijks circa € 119 miljoen. Een tegenvaller van 0,8% betekent € 1 
miljoen. De kans dat dit risico zich daadwerkelijk voor gaat doen is beperkt (categorie C) 
Totaal risico 
Onderstaande laat zien dat de geïnventariseerde risico's leiden tot een potentieel financieel 
probleem van circa € 12,1 miljoen. 

] Onderwerp Risico kans bedrag 

werkeloosheidsuitkeringen 7.500.000 95% 7.125.000 
Inhuur 1.900.000 95% 1.805.000 
Afwikkeling liquidatie 400.000 95% 380.000 
Uitvoeringskosten sociaal plan 520.000 95% 494.000 
Huurcontract 1.418.000 95% 1.347.100 
Voorbereidingskosten Metropoolregio 200.000 95% 190.000 
Bedrijfsvoering 400.000 30% 120.000 
Rekeningresultaat 500.000 30% 150.000 
Rente inkomsten 1.000.000 15% 150.000 
Jeugdzorg 1.000.000 30% 300.000 

14.838.000 12.061.100 

4.6.4. Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de stadsregio in staat is potentiële 
financiële tegenvallers het hoofd te bieden. De verwachte weerstandscapaciteit van de 
stadsregio bedraagt ultimo 2012 circa € 12,1 miljoen. De potentiële kosten van de risico's tellen 
op tot afgerond € 12,1 miljoen. Het weerstandsvermogen is daarmee voldoende om de risico's 
op te kunnen vangen. 

In de jaren 2014-2016 zou de weerstandscapaciteit in theorie doorgroeien tot € 27,5 min, maar 
het is niet aannemelijk dat de stadsregio dan nog bestaat. Het bedrag zal daarmee ook niet 
gerealiseerd worden. De toename van de weerstandscapaciteit geeft wel aan dat naar huidige 
inzichten er voldoende middelen zouden zijn om de toekomstige risico's te financieren. De 
jaarschijven 2014-2016 zijn indicatief en worden niet door het Algemeen bestuur vastgesteld. 

Zoals eerder al genoemd in deze begroting zal een mogelijk saldo in de reserve 
weerstandsvermogen te zijner tijd in het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling 
stadsregio Rotterdam worden opgenomen. 
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5. Kostenverdeelstaat 
Onderstaand treft u de kostenverdeelstaat aan. Met behulp van deze staat worden de indirecte 
kosten (apparaatslasten c q . overhead) verdeeld over alle programma's. Dit gebeurt op basis 
van het aan de programma's toegerekende aantal PTE's. Personeel, dat direct aan een 
programma werkt, wordt ook geheel daaraan toegerekend. Vervolgens worden alle nog niet 
verdeelde lasten (indirect personeel en alle overige apparaatslasten) volgens voornoemde 
verdeelsleutel toegerekend. De indirecte kosten van het programma Bereikbaarheid en 
Mobiliteit worden geheel gefinancierd uit BDU-middelen (42% van het totaal) en de indirecte 
kosten van de overige programma's uit de algemene dekkingsmiddelen (58%) 
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O v e r i g e p e r s o n e l e l a s t e n 

O r g a n l B B t l e l a a t e n 

s u b t o t e e l 

B i j d r a g e s a l a r i s k o s t e n G r o i 
B i j d r a g e s a l a r i s k o s t e n R o t t e r d a m V » V 
B i j d r a g e r e s e r v e d o o r l o p e n d e 

3 5 4 . 1 1 0 

4 S 7 . 3 B B 

7 3 9 . 3 S O 

S A M E N H A N G 

2 9 . 1 6 8 

S T R U C T U U R 

5 6 . B 4 5 

7 3 . 4 2 3 

1 . 1 0 5 . 3 5 3 

M O B I L I T E I T 

••'> , •11) 

1 0 2 3 1 1 

7 9 . 2 1 0 

1 0 2 . 3 1 1 

1 4 3 3 5 9 

1 . 3 3 0 . 0 5 9 1 . 4 3 S . T M 

4 3 . 0 5 3 

5 S . 6 0 9 

ooo •1.4M 
4 0 6 8 3 

5 6 3 . 0 1 9 0 3 7 . 0 9 4 

• t e n v e i d e e l s t a a t 2 0 1 4 

e r l g e p e r s o 

O r g a n l a a t l e l a a t e n 

B i j d r a g e r e s e r v e d o o r l o p e n d e 
T O T A A L 

4 . 7 0 0 . 9 0 9 

••1 • ' l l ' l ' - l 1 . f l I ' . J l - I 11 l i t •• 
r e r k m q I o p g a v e n 

1CM.OOS 1 0 4 . 0 0 9 

4 5 7 0 S 

3 1 . 3 3 6 

4 1 . 3 5 7 

5 7 . 7 9 6 

7 0 0 0 3 1 . 0 3 5 

K o s t e n v e i d e e l > t n n t 2 0 1 5 

O v e r i g e p e r s o n e l e l a s t e n 

O r g a n l s a t l e l a s t e n 

B e s t u u r 

s u b t o t a a l 

B i | . l i 
B i j d r a g e s a l a r l s k i 
B i j d r a g e r e s e r v e 
T I > I A A L 

t t e r d o m V S V 

S T U R E N CJP R U I M T E L I J K E 

V E R S T E R K I N G 

I 0 5 7 5 9 

1 7 0 9 7 

1 K H A A R H E I D E 

7 8 8 0 4 

1 0 5 7 3 4 

i .35a.973 i . M 3 . a o a 

W O N f l 
I U R 2 A A 

M A R K T G E R I C H T 

4 2 . 8 3 2 

1 7 . 4 7 0 

D U U R Z A M E R E G I O 

5 7 2 . 8 2 7 0 3 7 . 2 7 8 

K o s t e n v e r d e e l s t a a t 2 O 1 0 

S a l a r i s l a s t e n 

C o m m u n i c a t i e 

i j d r a g e s a l a r i s k o s t e n G r o e n e V e r l 
B i j d r a g e s a l a r i s k o s t e n R o t t e r d a m \ 

' e d o o r l o p e n d e a c t i v 

1 O 0 . 5 O 0 

3 4 7 . 0 4 0 

S A M f N H A N G 

4 1 0 . 2 2 6 

4 2 3 2 8 

8 7 7 3 

2 8 6 3 5 

S T R U C T U U R 

7 3 6 6 4 1 

8 2 4 9 1 

1 7 0 9 7 

5 5 8 0 5 

9 1 4 . 7 9 2 

1 3 - 7 5 7 

2 3 8 2 4 

7 7 . 7 6 2 

L . 2 2 7 1 0 2 

1 3 . 7 5 7 

2 3 . 8 2 4 

7 7 7 6 2 

W O N E N : 
D U U R Z A A M E N 

M A R K T G E R I C H T 

5 6 9 6 4 2 

6 2 4 7 7 

1 2 9 4 9 

4 2 2 6 6 

D U U R Z A M 1 f f C . I t l 

3 9 6 7 3 8 

3 7 . 7 3 0 

7 8 2 0 

2 5 5 2 4 

4 2 i \ H : 

4 5 . 7 0 8 

3 1 . 3 3 6 

4 2 . 7 4 6 

5 9 . 4 2 2 

9 . 4 7 3 

3 0 . 9 2 2 

Begroting 2013 stadsregio Rotterdam 
44 



6. Staat van reserves, voorzieningen en fondsen 2013-2016 

Omschrijving 
Vernacht 

saldo 
per 31-12-

2011 

Verwachte 
toevoegingen 

verwachte 
onttrekkingen 

2012 •) 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2012 

begrote 
toevoegingen 

begrote 
onttrekkingen 

veiwacht 
saldo 

per 31-12-
2013 

begrote 
toevoegingen 

begrote 
onttrekkingen 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2014 

begrote 
toevoegingen 

in 
2015 

begrote 
onttrekkingen saldo 

per 31-12-
2015 

begrote 
toevoegingen 

begrote 
onttrekkingen 

in 
2016 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2016 

- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer 
- Bestemmingsreserve Klimaat 
- Investenngsreserve 
- Reserve doorlopende activiteiten 
- Reserve weerstandsvermogen 
- Bestemmingsreserve leder Kind Wint 

1.000.000 
15.444.642 

298.427 
50.239.259 

483.348 
8.373.227 

170.000 

0 
0 
0 

8.500.000 
0 

2.723.594 
0 

0 
0 

298.427 
16.182.614 

48.450 
0 
0 

1.000.000 
15.444.642 

0 
42.556.645 
434,898 

11.096.821 
170.000 

0 
0 
0 

8.500.000 
- 0 

3.923.710 
0 

0 
0 
0 

11 802.386 
98.450 

0 
0 

1.000.000 
15.444,642 

0 
39.254.259 

336.448 
15.020.531 

170.000 

0 
0 

• 0 
8.500.000 

0 
3.796.978 

1.000.000 
15.444.642 

0 
10.000.000 37.754.259 

98.450 
0 
0 

237.998 
18.817.509 

170.000 

0 
0 
0 

8.500.000 
0 

3.805.456 
0 

0 
0 
0 
0 

8.450 
0 
0 

1.000.000 
15.444.642 

0 
46.254.259 

139.548 
22.622.966 

170.000 

50.000 
0 

1.000.000 
15.444.642 

0 
54.754.259 

89.548 
26.555.473 

170.000 
Subtotaal reserves f f ^£ v fiSlic 75.838.903S^ ...» J)2.<32.5I!7.' ^gËSO.OOO at97.843.922i 

- Groene Verbinding 29.722.179 
- Luchtkwaliteit 5.893.024 
- SLOK 108.246 
• BDU nog te verplichten 165.922.937 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten 15.488.946 
• FVSV nog te verplichten 0 
- FVSV verplicht 0 
• BDU verplicht 160.417.707 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht 21.895.280 
- Fonds OV - Chipkaart 7.896.184 
• Fonds RIS - Schiedam • 252.500 
Jeugdzorg algemeen (doeluitkering) 2.022.105 
- BWS verplicht 77.313 
- Sociaal beleid verplicht 0  
• ISV3 7.486.890 

217.119 
57.624 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9.052.730 
1.400.000 

108.246 
38.035.146 
15.488.946 

0 
0 
0 

21.895.280 

0 
0 
0 

2.454.269 

20.886.568 
4.550.648 

0 
127.887.792 

0 
0 
0 

160.417.707 
0 

7.896.184 
252.500 

2.022.105 
77.313 

0 
5.032.621 

238.432 
58.661 

6.627.419 
0 
0 
0 

10.000 
0 
0 
0 

13.722.272 
2.200.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.566.781 

7.402.728 
2.409.309 

0 
134.515.211 

0 
0 
0 

160.417.707 
0 

7,896.184 
252.500 

2.032.105 
77.313 

0 
2 465.840 

63.275 
23.811 

0 
0 
0 
0 
0 

10.000 
0 
0 
0 

6.884,453 
1.900.000 

20.077.849 114. 
0 
0 
0 

If 

0 
• 0 

0 
2.461.840 

581.551 
533.120 

0 
.437.362 

0 
0 
0 

1.417.707 
0 

'.896.184 
252.500 

!.042.105 
77.313 

0 
4.000 

4.757 
7.661 

0 
0 
0 
0 
0 

10.000 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

11.891.618 
0 
0 
0 

586.308 
540.781 

0 
102.545.744 

0 
0 
0 

160.417.707 
0 

7.896.184 
252.500 

2.052.105 
77.313 

0 
4.000 

4.757 
7.661 

591.065 
548.442 

0 
i.227.021 

0 
0 
0 

1.417.707 
0 

'.896.184 
252.500 

!.062.105 
77.313 

0 
4.000 

Subtotaal fondseni^Mi.?.! 

Totaal reserves, voorzieningen en fondsen 493.022.215 11.498.337 104.964.108 399.556.444 30.389.889 388.524.778 12.394.064 41.422.592 359.496.250 11.990.068 360.004.057 14.368.723 357.920.260 

') verwachting op basis van gewijzigde inzichten n.a.v. de jaarrekening 2011. 
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6.1 Toelichting Staat reserves, voorziening en fondsen 
2012-2015 

De onttrekking aan de investeringsreserve in 2013 is gelijk aan de thans beschikbare middelen 
voor de jaarschijf 2013. Dit bedrag is inclusief de niet benutte middelen in 2012. Voor het jaar 
2014 betreft dit het basisbedrag volgens de nota Investeringsstrategie (jaarlijks € 10 miljoen). 

De onttrekkingen aan de reserve doorlopende activiteiten dienen ter dekking van de 
afschrijvingslasten op geactiveerde automatiseringsuitgaven. 

De ontwikkeling van de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve is reeds 
beschreven in hoofdstuk 4.6 (paragraaf Weerstandsvermogen). 

Het fonds Groene verbinding betreft van het Rijk ontvangen middelen voor de uitvoering van 
het deelproject Groene Verbinding binnen het Project Mainportontwikkeiing Rotterdam 750 ha. 
De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Er is nog niet met zekerheid te zeggen in welk jaar de 
kosten zullen worden gemaakt voor de aanleg van de Groene Verbinding. 

Het fonds Luchtkwaliteit betreft van de provincie Zuid-Holland verkregen middelen (de zgn. 
FES-gelden) van het voormalige Ministerie van VROM ter verbetering van de luchtkwaliteit in de 
regio. Dit bedrag wordt ingezet voor subsidies en opdrachten in het kader van uitvoerings
maatregelen. 

Het fonds ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) bevat de van de provincie 
ontvangen en nog niet bestede middelen in het kader van stedelijke vernieuwing. Hiertoe is een 
bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland waarin de stadsregio zich 
verbindt om in de periode 2010 t /m 2014 in het kader van de provinciale stedelijke 
vernieuwingsdoelstellingen al het mogelijke te doen om uiterlijk per 31 december 
2014 bepaalde prestaties te bereiken met betrekking tot de rijks- en provinciale 
doelstellingen ten aanzien van stedelijke vernieuwing. De middelen worden beschikt middels de 
Verordening Investeringsreserve. Aangezien het kasritme van de ontvangsten afwijkt van de 
jaarlijks te realiseren bestedingen vindt er fondsvorming plaats. 
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Inwonerbijdrage 

Begrot ing 2013 Op basis van l e begrotingswijziging 2012 
Gemeente Aantal 

inwoners per 
1-1-2011 * ) 

Berekende 
bijdrage per 

inwoner 

Inwoner 
bijdrage 

2013 

Aantal 
inwoners per 

1-1-2010 

Berekende 
bijdrage per 

inwoner 

Inwoner 
bijdrage 

2012 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den IJssel 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

24.674 
46.831 
12.404 
15.978 
66.104 
39.739 
28.626 
54.090 
31.910 
44.889 

610.386 
75.718 
72.244 
71.269 
13.992 

4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 
4,68 

115.502 
219.222 
58.065 
74.795 

309.441 
186.023 
134.002 
253.202 
149.375 
210.131 

2.857.291 
354.445 
338.183 
333.619 
65.498 

24.081 
46.525 
12.454 
15.752 
65.406 
39.799 
28.832 
52.535 
31.625 
44.826 
590.131 
75.792 
72.442 
70.540 
14.072 

4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 

115.129 
222.431 
59.541 
75.309 
312.699 
190.275 
137.843 
251.164 
151.196 
214.308 

2.821.351 
362.353 
346.337 
337.244 
67.277 

TOTAAL 1.208.854 5.658.792 1.184.812 5.664.456 

*) bron: Statline Databank CBS, aantal inwoners per 1-1-2011; actualisatie 21-2-2012 

Aantal inwoners. 
Het aantal inwoners op 1 januari 2012 per gemeente is op het moment van opmaak van de 
begroting 2013 nog niet definitief bekend bij het CBS. Bovenstaand tabel geeft het aantal 
inwoners weer van peildatum 1 januari 2011. 

De weergegeven Inwonerbijdrage per gemeente voor 2013 is derhalve nog een voorlopige tot 
het moment dat het definitieve aantal inwoners op 1 januari 2012 bekend is. 

Zodra dit aantal inwoners per gemeente bekend is worden deze opgenomen in bovenstaande 
tabel en wordt de bijdrage 2013 definitief vastgesteld. 

Dit zal naar verwachting bij de l e begrotingswijziging 2013 aan de orde zijn.  

Indexering inwonerbijdrage. 
De indexering van de regiobijdrage voor 2013 is bij de vaststelling van de Kadernota 
begrotingsuitgangspunten 2013 bepaald op 0 , 1 % negatief. Dit betekent dat de geraamde 
opbrengst van de regiobijdrage in 2013 is vastgesteld op € 5.658.792. 
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8 Bijlage - RIVV 2013 - 2016 

Programma klein 

Activiteit Categorie jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 
OV Haltetoegankelijkheid 

OV 
1.700.000 
4.300.000 

1.700.000 
4.300.000 6.000.000 6.000.000 

Totaal OV • 6.000.000 6.000.000 
verkeer DuMo 

DVM 
Fiets 
Flankerende maatregelen 
Goederenvervoer 
Mob. man. 
P+R 
Wedu 
W infra 
Wegennetwerk 

500.000 
1.500.000 
4.649.800 

500.000 

1.800.000 
2.500.000 

105.000 
2.195.20.0 
5.250.000 

500.000 
2.000.000 
4.284.250 

500.000 

500.000 
1.600.000 
4.900.000 

500.000 
1.600.000 
4.900.000 

1.800.000 1.800.000 1.800.000 
2.750.000 2.200.000 2.200.000 

3.465.750 4.300.000 4.300.000 
3.700.000 3.700.000 3.700.000 

iTötaalïvelkèef,; m tïl9.OOÖiÖ00:19M)0»ÓOO. töjQ00.000»19.000.Q00 
Eindtotaal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

Programma groot 

Activiteit Categorie jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 
OV OV 19.000.000 34.700.000 4.700.000 9.500.000 
gbt'aar.'QVfe ^ :19 !Ó^flO;34^:OÖÓ^fÖQ.OOO.^!,500:OÖO 
verkeer P+R 

Wegennetwerk 2.000.000 2.000.000 12.000.000 18.000.000 
ÏTotaal; verKeer mi 2.000.000 ;20ÖO.OOO.1XÖÖO.OOÖ2Ï8.OOO ÖÖÖ 
Eindtotaal 21.000.000 36.700.000 16.700.000 27.500.000 
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9 Vaststellingsbesluit 

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, 

gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 

b e s l u i t : 

1. de begroting 2013 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2012 van het algemeen bestuur. 

de voorzitter, de satr&taris, 

• ^ - i n r . M.K lansen ing. A. Aboutaleb 
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