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Geachte raad, 

Bij brief van 1 maart 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een voortgangsbericht met betrekking tot de 
Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting gezonden. In dat schrijven wordt nader ingegaan op de 
voorgenomen afschaffing per 1-1-2013 van de Wgr-plusregio's, waartoe ook de stadsregio 
Rotterdam behoort. Tot het moment van definitieve besluitvorming op het kabinetsvoornemen zijn 
wij gehouden aan de bestaande verplichtingen in de gemeenschappelijke regeling en dat betekent 
dat er een begroting 2013 aan het algemeen bestuur moet worden aangeboden. 

Op grond van artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam is de stadsregio 
gehouden de begroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten toe te sturen. 
Bijgevoegd treft u de ontwerp begroting 2013 aan die op 14 maart 2012 door het dagelijks bestuur 
is geaccordeerd. Tevens wordt de begroting in afschrift verstuurd aan de colleges van 
Burgemeester en Wethouders en aan de hoofden Financiën. 

Het algemeen bestuur van de stadsregio stelt de begroting 2013 in haar vergadering van 4 juli 
2012 vast. Wij verzoeken u uw opmerkingen uiterlijk 1 mei 2012 schriftelijk kenbaar te maken aan 
het dagelijks bestuur. 

De ontwerp begroting 2013 is gebaseerd op de kadernota Begrotingsuitgangspunten 2013 zoals die 
door het algemeen bestuur op 29 februari 2012 is vastgesteld. 
Dat betekent o.a.: 
• dat de ontwerp begroting 2013 is opgesteld op basis van voortzetting van het in de Regionaal 

Strategische Agenda (RSA) opgenomen beleid; 
• dat de begroting 2013 qua beleid en financieel kader aansluit bij de eerste wijziging van de 

begroting 2012 en de 9-maands-rapportage 2011; 
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• dat het nog resterende bedrag ad € 193,5 miljoen van de in 2011 opgelegde korting op de BDU 
in de zomer van 2012 wordt ingevuld en vaststelling daarvan zal plaatsvinden in het algemeen 
bestuur van 12 december 2012. Dit bedrag is voorlopig als stelpost in de begroting 2013 
opgenomen; 

• dat voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen aan de stadsregio is aangesloten op het 
indexeringsvoorstel van de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen. De 
indexering bedraagt voor 2013 0 ,1% negatief; 

• dat in 2013 € 11,8 miljoen beschikbaar is voor uitgaven ten laste van de Investeringsreserve. 
De definitieve verdeling van dit bedrag wordt verwerkt in de eerste wijziging van de begroting 
2013. 

Vervolgtraject 
• 30 mei 2012 wordt de begroting 2013 en de aangeleverde opmerkingen van de deelnemende 

gemeenten besproken in het dagelijks bestuur. 
• In juni 2012 bespreking van de begroting 2013 in alle portefeuille-houdersoverleggen; 
• 4 juli 2012 wordt de begroting 2013 ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

Jaarwerkplan 
Jaarlijks verschijnt een jaarwerkplan en hierin zijn de beleidsmatige producten opgenomen die in 
het begrotingsjaar aan het bestuur zullen worden voorgelegd. Het jaarwerkplan 2013 wordt 
opgesteld aan de hand van de l e wijziging van de begroting 2013. Het jaarwerkplan wordt op 12 
december 2012 ter informatie aangeboden aan het algemeen bestuur. Er vindt geen voorafgaande 
consultatie van gemeenten plaats. 

Hoogachtend, 

het ilagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam, 

ing. A. Aboutaleb, 
voorzitter. 
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1 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 
de 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 ais 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 rënte-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. i 
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 treasury-
opbrengsten door o.a. de keuze voor een langere looptijd voor èen 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. 

Doof 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. < 

j 
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. 

! 
I 

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. j 
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 én fondsen 2010 als uitgangspunt. In 
de hoofdstukken die volgen zijn de inwonerbijdragen en het vaststellingsbesluit opgenomen. Als 
bijlage is het RIW 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. 

- Sturen op ruimtelijke samenhang 1.720.569 1.726.092 1.733.134 1.740.265 
- Economische structuurversterking 5.240.633 5.168.019 1.677.934 1.687.975 
- Bereikbaarheid en mobiliteit 272.473.309 294.887.536 270.122.039 276.275.719 
■ Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 7.897.727 7.672.471 1.420.095 1.427.816 
- Duurzame regio 25.137.225 16.156.973 2.558.150 2.568.573 
- Jeugdzorg 125.326.543 125.326.543 125.326.543 125.326.543 
- Algemene lasten 36.000 36.000 36.000 36.000 
- Dotaties aan reserves 12.423.710 12.296.978 12.305.456 12.432.507 

Totaal uitgaven | 450.255.717 | 463.270.613 | 415.179.352 | 421.495.397 | 

- Rijksbijdragen 404.180.758 399.957.056 381.518.682 385.375.656 
■ Bijdragen provincie Zuid-Holland 14.000 14.000 14.000 
- Bijdragen regiogemeenten (inclusief omslagbijdragen) 15.781.288 15.781.289 15.781.288 15.781.288 
- Onttrekkingen aan reserves, voorzieningen en fondsen 23.664.020 41.324.142 11.891.618 14.318.723 
- Rente 6.615.651 6.194.127 5.973.764 6.005.731 

Totaal inkomsten | 450.255.717 | 463.270.613 | 415.179.352 | 421.495.3971 

Saldo X w w 3 [ 

Conform de wettelijke voorschriften hanteert de stadsregio hetbaten 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, j 

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 begrotingstotaai 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 IN DE BDU 

Terugblik: majeure ombuigingen. 

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

1. Herijking meerjarenbeeld 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 (RIW) 
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 2e 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 I&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 MEERJARENBEELD 

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

Het meerjarenbeeld 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 (RIW). 

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 bijjde grootste groepen gebruikers; 
o aantrekkelijker product door hogere snelheid, stiptheid, betere fietsvoorzieningen; 
o maatwerkoplossingen voor reizigers in plaats van slecht renderende OV-verbinding-

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

Ten aanzien van de investeringen verkeer en vervoer (RIW) 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 RIW op 
hoofdiijnen opgenomen. Een gedetailleerd RIW 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 20i0 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 - Dën Haag en 2) Maritieme topregio 
Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant j 

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. j 

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

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

Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland. j 
Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Deltapoort waaraan door 
betrokken partijen gezamenlijk uitvoering wordt gegeven. 
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 mét kansen voor economische 
spin-off. 

2. 
3. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

Agenda voor de metropoolregio: ; 
Bijdragen aan de (pijlers van) de Metropoolregio Rotterdam-Deii Haag om tot een 
uitvoeringsagenda op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en verkeer en vervoer te 
komen, inclusief een heldere rolverdeling. I 
Uitvoerings- en samenwerkingsafspraken maken met rijk en met Zuidvleugel-partners. 

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

Activ i tei t : Bovenregionale 

Lasten 
 Metropoolregio 100.000 100.000 100.000 100.000 
 Maritieme topregio 50.000 50.000 50.000 50.000 
■ Apparaatslasten 182.100 183.377 185.015 186.674 

Totaal uitgaven 332.1001 333.377| 335.0151 336.674 

Baten 
332.1001 333.3771 335.0151  Algemene dekkingsmiddelen 

Totaal Inkomsten 332.1001 333.377| 335.015r 

Saldo W 2n 

336.674 

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 
RotterdamThe 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 dé 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/A16verbinding, 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. 

i l 
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Rivierzones 

De rivieren vormen een unieke kwaliteit en belangrijke identite|tsdrager 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 uitvoeringsagénda koppelen met een beperkt 
aantal actiepunten, geconcentreerd op enkele kansrijke! ontwikkellocaties. 

2. In 2014 zijn de 'rivierbrede' 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. j 

i 

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. j 
In 2012 zijn de volgende projecten benoemd: 
1. Gebiedsprofiel Rivierenland j 
2. Verkenning lange termijn keuzes Stadshavens XL 
3. Fietspadenplan Waterwegpark 
4. Overlegtafel Oeververbindingen ! 
5. 7-parkenplan ; 
6. Community of practice ' 

! 

Westflank 
I 

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 erde 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 dé 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 lèndschap. 

Wat willen we bereiken in 2014? 
i 

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

; 1 2 
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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. 

i 

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 wel 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? 

Activ i tei t : Gebiedsgerichte < 

Lasten 
■ Algemeen 140.000 140.000 140.000 140.000 
- Noordas 225.000 225.000 225.000 225.000 
- Rivierzones 225.000 225.000 225.000 225.000 
- Westflank 50.000 50.000 50.000 50.000 
-Oostflank 
- Stedenbaan - zuldvleugelnet 85.000 85.000 85.000 85.000 
- Ondersteuning 65.000 65.000 65.000 65.000 
- Apparaatslasten 598.469 602.716 608.119 613.591 

Totaal uitgaven | 1.388.469 | 1.392.716 | 1.398.119 T 1.403.591 

Baten 
I 1.388.469 | 1.392.716 I 1.398.119 I 1.403.591 - Algemene dekkingsmiddelen 

Totaal Inkomsten | 1.388.469 | 1.392.716 | 1.398.119 | 1.403.591 

Saldo ÊT 3Ê ^ 
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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 dusterversterkende 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 Regionaal Herstructurerihgs- 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. 

15 
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Wat kost het? 

Activ i tei t : Economische structuurversterfcin 

- Economische agenda algemeen 50.000 50.000 50.000 50.000 
- Communicatie . 10.000 10.000 10.000 10.000 
- Versterking economische clusters 95.000 95.000 95.000 95.000 
- Promotie en aqulsitle 20.000 20.000 . 20.000 20.000 
■ Kwaliteitsverbetering dienstverlening 50.000 50.000 50.000. 50.000 
- Kantoren en knooppunten 150.000 150.000 150.000 150.000 
- Bedrijventerreinen 3.720.280 3.640.000 140.000 140.000 
- Detailhandel 20.000 20.000 20.000 20.000 
- Monitor 20.000 20:000 20.000 20.000 
- Apparaatslasten 1.105.353 1.113:019 1.122.934 1.132.975 

| 5.240.633| 5.1681019 | 1.677.934 | 1.687.97-Totaal uitgaven 

Baten 
- Algemene dekkingsmiddelen 1.646.353 1.654:019 1.663.934 1.673.975 
- Bijdrage provincie Zuid-Holland 14.000 141000 14.000 14.000 
- Onttrekking investeringsreserve 3.580.280 3.500:000 

Totaal inkomsten 5.240.633 | 5.168.019 | 1.677.934 | 1.687.975~ 

Saldo ^ 2C 3C 
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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 Mobil i tei t 

Rijksbijdrage BDU 277.271.476 273.047.353 256.627.139 260.484.113 
Rente BDU 1.829.252 1.762.334 1.603.282 1.472.883 
Fonds BDU nog te verplichten 6.627.419- 11.891.618 14.318.723 
Rente BOR 
Fonds BOR nog te verplichten 

| 272.473.309 | 294.887.536 | 270.122.039 | 276.275.719l Baten 

Totaal baten | 272.473.309 | 294.887.536 | 270.122.039 | 276.275.719 | 

Korte toelichting. 
Jaarlijks worden er ramingen gemaakt van: 
• 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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3.3.1 Verkeer 

Een duurzaam en verkeersveilig mobiiiteitssysteem van hoge kwaliteit maakt het voor de 
reiziger mogelijk om zich op een comfortabele en betrouwbare manier van deur tot deur te 
verplaatsen. Op de drukste verbindingen moet de reiziger de keuze hebben tussen verschillende 
vervoerswijzen of alternatieve routes. Een goede samenhang tussen de netwerken voor 
personenvervoer (fiets, auto, openbaar vervoer) wordt steeds belangrijker. Dat maakt het totale 
mobiliteitsysteem robuuster. Hierbij is het stimuleren van de groeiende trend in het fietsgebruik 
en gebruik van P+R voorzieningen van groot belang. Daarnaast is verkeersveiligheid zowel bij 
nieuwe als bij bestaande wegen een belangrijk aandachtspunt. : 

Het wegennet in de regio mist een aantal cruciale schakels: onder meer de A13/A16-verbinding 
en een meer westelijke oeververbinding. Met deze verbindingen ontstaat parallelliteit in het 
wegsysteem. Dat biedt alternatieven in geval van incidenten en draagt daarmee bij aan een 
robuust en betrouwbaar systeem. Deze nieuwe schakels worden goed in hun omgeving 
ingepast. Er vindt onderzoek plaats naar het beter functioneren van het stedelijk en regionaal 
wegennetwerk. Dit kan leiden tot het benoemen van nieuwe of het herprioriteren van reeds 
geplande uitvoeringsprojecten voor de periode na 2014. 

Benuttingsmaatregelen kunnen extra capaciteit op het wegennet realiseren zonder te investeren 
in nieuwe infrastructuur. Een betere benutting is mogelijk door afspraken met het bedrijfsleven 
te maken (mobiliteitsmanagement) of door technische maatregelen (dynamisch 
verkeersmanagement). In het najaar van 2011 is het regionale 'programma Beter Benutten 
vastgesteld in het BO MIRT. De uitvoering van dit programma start in 2012. In het stedelijk 
gebied is een optimalisatie van het goederenvervoer ten behoeve van de bevoorrading gewenst. 

Wat willen we bereiken in 2014? 

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 2500 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. 

2. Twee rijkswegenprojecten zijn in uitvoering: de A4 Delft'-Schiedam en de verbreding van 
de A15 Maasvlakte-Vaanplein. De A13/A16verbinding is in 2014 klaar voor uitvoering. 
Voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding is de planvorming gestart, evenals voor de 
Van Brienenoord/Algeracorridor. 

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. [ 

4. Op het rijkswegennet in de regio zijn dynamische snelheden ingevoerd. 
5. Rondom alle knooppunten is er sprake van actief mobiliteitsmanagement door alle grote 

werkgevers. 
6. Er is één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de inzet en het beheer van de 

Dynamisch Verkeers Maatregelen op rijks, provinciale en gemeentelijke wegen. 
7. De kwaliteit van het fietsnetwerk is toegenomen, waarbij minstens één complexe en nu 

nog ontbrekende schakel in uitvoering is. Het fietsgebruik is met 6% toegenomen ten 
opzichte van 2010. 

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. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2013? 

Duurzame mobiliteit 
Vervolg uitvoering maatregelen uit het maatregelenpakket Duurzame Mobiliteit, waar 
nodig het maken van afspraken met gemeenten hierover en het verstrekken van 
subsidie hiervoor. 
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Wegennet 
Bijdragen aan de totstandkoming van de ontwerp-tracébesluiten voor de aanleg van de 
Blankenburgtunnel en de A13/A16. 
Een verkeersonderzoek naar het beter functioneren van het stedelijk en regionaal 
wegennetwerk starten. 
Het regionale programma Beter Benutten bij de Verkeersonderneming Slim Bereikbaar 
tot uitvoering laten komen. 

Dynamisch Verkeersmanagement 
Het restant pakket met systemen dat noodzakelijk is voor operationele scenario's 
volgend uit de in 2011 opgestelde programmering DVM systemen wordt gerealiseerd. 
De regelscenario's voor de A15 en de Ruit Rotterdam zijn uitgewerkt en alle clusters 
zijn volledig operationeel voor zover de randvoorwaarden dit mogelijk maken. Voor het 
operationaliseren van de tactische kaders en regelscenario's Drechtstedén die in 2012 
zijn opgesteld worden de noodzakelijke systemen gerealiseerd. 
Een actieve bijdrage leveren aan de op 1 september 2011 opgerichte Regiodesk, die 
werkt aan regionaal verkeersmanagement. 
De opzet voor een virtuele verkeerscentrale vaststellen. 
Actieve participatie in BEREIK!. BEREIK! Realiseert in 2013 regionale afstemming over 
verstoringen op het wegennet in de zuidvleugel en werkt aan de verbetering van de 
informatievoorziening daarover aan de reiziger. 
Het uitvoeren van maatregelen en acties inzake ervaringen van weggebruikers met DVM 
maatregelen voortkomend uit de nulmeting in 2012. 

Mobiliteitsmanagement 
Het uitvoeren van acties en maatregelen binnen het programma de 
Verkeersonderneming Slim Bereikbaar teneinde het programma af te ronden. 
Het implementeren van de visie op mobiliteitsmanagement, waarbij de 
verantwoordelijkheid en investering gedeeld wordt met de private sector. 
Het, mede met regiopartners, uitvoeren van de vraagbeïnvloedingsmaatregelen van het 
programma Beter Benutten. 

Fiets 
Voltooien van de snelfietsroutes Rotterdam-Dordrecht en Rotterdam-Den Haag. 
Uitvoeren van onderzoek naar een complexe ontbrekende schakel in het regionale 
fietsnetwerk. 
Met wegbeheerders zodanige afspraken maken over het realiseren van 
fietsparkeerplaatsen bij openbaar vervoer locaties en het verstrekken van subsidies 
hiervoor, dat in de behoefte aan deze voorzieningen wordt voldaan. 
Verstrekken van subsidie voor het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, waaronder 
projecten uit Beter Benutten. 
Realisatie van het fietsveer Krimpen a/d IJssel - Capelle a/d IJssel 

P+R 
Afspraken maken met wegbeheerders over de realisatie van P+R-voorzieningen en het 
verstrekken van subsidie hiervoor. 
Voltooien van het verwijssysteem P+R. 
Afspraken maken met wegbeheerders over de realisatie van een doelgroepensysteem op 
daarvoor in aanmerking komende P+R-locaties en het verstrekken van subsidie 
hiervoor. 
In gebruik nemen van de P+R-garage Kralingse Zoom. 

Goederenvervoer 
Uitvoeren en afronden van alle maatregelen die zijn opgenomen in de intentieverklaring 
'Duurzame stedelijke distributie stadsregio Rotterdam' 
Mede met regiopartners uitvoeren van het maatregelenpakket Spitsreductie 
vrachtverkeer in het kader van Beter Benutten. 

Verkeersveiligheid 
Regiogemeenten stimuleren en subsidiëren educatie en gedragsbeïnvloedings-
maatregelen te treffen voor de (kwetsbare) doelgroepen fietsers, jonge/beginnende 
bestuurders, jongeren in het voortgezet onderwijs en oudere verkeersdeelnemers. 
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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? 

Activi tei t : Verkeer 

Lasten 
- Beleid en programmering 3.053.000 3.160.000 3.236.000 3.300.816 
• Duurzame mobiliteit 575.000 575.000 575.000 575.000 
- DVM 1.940.000 2.440.000 2.040.000 2.040.000 

5.274.800 4.909.250 5.025.000 5.025.000 
- Goederenvervoer 50.000 40.000 40.000 40.000 
- Mobillteltsmagement 1.835.000 1.835.000 1.835.000 1.835.000 

2.600.000 2.850.000 2.300.000 2.300.000 
- Verkeersveiligheid 2.662.200 3.827.750 4.662.000 4.662.000 
- Wegennetwerk 7.664.500 6.014.500 15.914.500 21.864.500 
Verkeer-Algemeen 
- Apparaatslasten 1.239.899 1.249.497 1.262.217 1.275.103 

| 26.894.399 | Totaal uitgaven 26.900.997 1 36.889.717 1 42.917.419 

| 26.894.399 I 26.900.997 | 36.889.717 | 42.917.419 | Baten 

Totaal inkomsten | 26.894.399 | 26.900.997 | 36.889.717 | 42.917.419 | 

■mr X HE HE 
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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 modem 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. 

VerstedelijkinQ 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. Dé 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. 

i 

Toekomstbestendiq beheer en onderhoud j 
Vanuit de meerjarenplanning beheer en onderhoud infrastructuur wordt een 5 jaren 
planning afgeleid waarbij de instrumenten van assest management optimaal zijn 
toegepast. i 
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. I 

Wat kost het? 

Activi tei t : 

Lasten 
- OV-exploitatie 149.387.000 149.380.000 149.380.000 149.340.000 
- OV-beheer en onderhoud 86.581.121 93.263.121 88.463.121 83.963.121 
- OV-netwerk 30.110.000 45.830.000 20.510.000 
OV-Algemeen 
Nog In te vullen bezuinigingen 22.133.000- 22.133.000- 22.133.000- 22.133.000-
- Apparaatslasten 1.633.789 1.646.418 1.662.201 1.678.179 

| 245.578.910 | 267.986.539 | 233.232.322 | 233.358.300 Totaal uitgaven 

I 245.578.910 I 267.986.539 I 233.232.322 1 233.358.3ÖÖ~ 

Totaal inkomsten | 245.578.910 | 267.986.539 | 233.232.322 | 233.358.300 

Saldo X ZöE ^ ^L 
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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: duuraaam en marktgericht aanbod 

■ Woningmarktregie 223.000 203.000 193.000 193.000 
 Ondersteunen en Inspireren 220.000 195.000 195.000 195.000 
 Beleid wonen algemeen 6.496.176 6.310.000 80.000 80.000 
 Wettelijke taken 110.000 110.000 90.000 90.000 
 Apparaatslasten 848.551 854.471 862.095 869.816 

| 7.897.727 | 7.672.471 | 1.420.095 | 1.427.8Ï6" Totaal uitgaven 

Baten 
 Algemene dekkingsmiddelen 1.481.551 1:442.471 1.420.095 1.427.816 
 Bijdrage provincie ZuidHolland 
 Rijksbijdrage ISV3 2.017.739 2.018.160 
 Onttrekking fonds ISV3 2.566.781 2.461:840 
 Onttrekking Investerlngsreseive 1.831.656 1.750.000 

| 7.897.727 | 7.6721471 | 1.420.095 | 1.427.816 Totaal inkomsten 

Saldo 
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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 Mainportontwikkeling 
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 Mainportontwikkeling 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 
A15/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? 

Act iv i te i t : Groen 

- Deltapoort 125.000 125.000 125.000 125.000 
- Hof van Delfland 115.000 115.000 115.000 115.000 
- P M R 13.722.272 6.884:453 
- Regionaal groenstructuurplan 6.830.796 5.190:346 440.346 440.346 
- Dotatie fonds groene verbinding 238.432 63:275 4.757 4.757 
- Apparaatslasten 540.730 544.359 549.013 553.722 

| 21.572.230 | 12.922.433 | 1.234.117 | 1.238.825 Totaal uitgaven 

Baten 
- Algemene dekkingsmiddelen 1.221.076 1.224.705 1.229.359 1.234.068 
- Onttrekking aan fonds Groene verbinding 13.722.272 6.884.453 
- Onttrekking aan investeringsreserve 6.390.450 4.750.000 
- Rente fonds Groene verbinding 238.432 63.275 4.757 4.757 

| 21.572.230 | 12.922.433 | 1.234.117 | 1.238.825 Totaal inkomsten 

Saldo X 
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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 binnenstedeiijk 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 20112014 
(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 ZuidHolland en afgestemd met 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

2.4 Voortzetten van de jaarlijkse actualisatie van hét 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 C02reductie. 
Dit leidt tot een monitoringsrapport waarin staat hoe de C02uitstoot 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.

1 

Wat kost het? 

Act iv i te i t : Milieu 

 Milieustrategie 120.000 120.000 120.000 120.000 
 Luchtkwaliteit ' 2.200.000 1.900.000 
 Dotatie fonds Luchtkwaliteit 58.661 23.811 7.661 7.661 
 Overige milleuactivitelten 259.094 259.094 259.094 259.094 
 Kllmaatprojecten 289.546 300.000 300.000 300.000 
■ Apparaatslasten 637.694 631.635 637.278 642.993 

Totaal uitgaven | 3.564.995 | 3.234.540 | 1.324.033 | 1.329.748 

Baten 
 Algemene dekkingsmiddelen 1.306.334 1.310.729 1.316.372 1.322.087 
 Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit 2.200.000 1.900.000 
 Onttrekking aan bestemmingsreserve klimaat 
 Rente fonds luchtkwaliteit 58.661 23.811 7.661 7.661 

Totaal i 3.564.995 | 3.234.540 | 1.324.033 | 1.329.748" sten 

Saldo O] IIE 
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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 të 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) 

Begroting 2013 stadsregio Rotterdam 
29 



Wat kost het? 

Activiteit: Jeugdzorg 

Lasten 
 Zorgaanbod (incl Iwl's) 78.115.463 78.115.463 78.115.463 78.115.463 
 Cliëntenbeleid / vertrouwenspersonen 364.474 364.474 364.474 364.474 
 Bureau Jeugdzorg 43.747.267 43.747.267 43.747.267 43.747.267 
 Onderzoek en Instrumentarium 775.000 775.000 775.000 775.000 
■ Regionale Agenda Samenleving 
 Overige jeugdzongactiviteiten 1.789.339 1.789.339 1.789.339 1.789.339 
 Dotatie Jeugdzorg algemeen 10.000 10.000 10.000 10.000 
 Apparaatslasten 525.000 525.000 525.000 525.000 

| 125.326.543 | 125.326.543 | 125.326.543 | 125.326.543 Totaal uitgaven 

aaien 
■ Rijksbijdrage 124.891.543 124.891.543 124.891.543 124.891.543 
 Bijdrage provincie ZuidHolland 
 Bijdrage gemeente Rotterdam 425.000 425.000 425.000 425.000 
 Rente Jeugdzorg 10.000 lo.ooo 10.000 10.000 | 

| 125.326.543 | 125.326.543 | 125.326.543 | 125.326.543 Totaal inkomsten 

Saldo "ÖT "öT 2C 
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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 Drechtstedén 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 Communicatiebeieidsprogramma 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 metropool regio. 
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 het management om dit te 
ondervangen. Het is de verwachting dat de bestaande formatie Ivoldoende 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. 

i 

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. , 

i 
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. j 

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 j 
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 dé 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 riodig 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-ovéreenkomst 
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. 

33 
Begroting 2013 stadsregio Rotterdam 



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 én 
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. ; 

t 

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: i 

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 I 
- 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 t 4.334.706 € 6.194.126 
2015 € 1.625.701 E 4.348.062 € 5.973.763 
2016 € 1.495.301 E 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-l-
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 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. 

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. 

i 

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, js afgesproken dat Rotterdam 
daarom een deel van haar uitkering uit het gemeentefonds doorsluist naar de stadsregio. 

i-
Ten slotte geldt ook de ontvangen rente als algemeen dekkings'middel. 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 enjvia 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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Dekking activiteiten 

Lasten 
- Bovenregionale samenwerking 332.100 333.377 335.015 336.674 
- Gebiedsgerichte opgaven 1.388.469 1.392.716 1.398.119 1.403.591 
- Economische stnjctuurvereterking 1.646.353 1.654.019 1.663.934 1.673.975 
- Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 1.481.551 1.442.471 1.420.095 1.427.816 
- Groen 1.221.076 1.224.705 1.229.359 1.234.068 
- Milieu 1.306.334 1.310.729 1.316.372 1.322.087 
- Algemene baten en lasten 36.000 36.000 36.000 36.000 1 
■ Dotatie aan reserve weerstandsvermogen 3.923.710 3.796.978 3.805.456 3.932.507 

Totaal uitgaven | 11.335.594 | 11.190.994 | 11.204.351 | 11.366.717 

Baten 
■ Gemeentelijke bijdragen 5.658.792 5.658.792 5.658.792 5.658.792 
- Aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam 1.197.497 1.197.497 1.197.497 1.197.497 
- Vrij aanwendbare rente 4.479.305 4.334.706 4.348.062 4.510.429 

| 11.335.594 | 11.190.994 | 11.204.351 | 11.366.717 Totaal inkomsten 

awT W -óT IL 

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). j 

i 
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 geenjverbonden partij. 

| ■ 

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

 I 

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 ZuidrHolland en de Politie Rotterdam-Rijnmond. 

Rechtsvorm Stichting 
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer isllid 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 beg roti ngisperiode inzichtelijk gemaakt. 
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Algemene reserve per 1/1/2012 1.000.000 
Reserve weerstandsvermogen per 1/1/2012 8.373.227 

weerstandscapaciteit per 1/1/2012 € 9.373.227 

bij: verwacht resultaat 2012 2.723.594 
weerstandscapaciteit per 31/12/2012 € 12.096.821 

bij: verwacht resultaat 2013 3.923.710 

weerstandscapaciteit per 31/12/2013 C 16.020.531 

bij: verwacht resultaat 2014 3.796.978 
weerstandscapaciteit per 31/12/2014 € 19.817.509 

bij: verwacht resultaat 2015 3.805.456 
weerstandscapaciteit per 31/12/2015 C 23.622.966 

bij: verwacht resultaat 2016 
ï . . ^ - u k ^ i ^ - ± ^ u .wil. ̂  / i * i™*. 

3.932.507 

ipaf^e i feper^ lM^ laOM^Rt ^s^sfl^i l f i mmsmmi 
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. t 

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: 

Zeer groot 95% Risico niet geraamd in begroting 

Groot 70% Risico niet geraamd in begroting 

Beperkt 30% Risico niet geraamd in begroting 

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) 
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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. 

i 

G. 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 omyang 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 

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 € 11,8 miljoen. 

werkeloosheidsuitkeringen 
.RlSICOst.-wts •" 

7.500.000 
kans 

95% 

« ï ï & i ï ï ï ^ ^ ^ 

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 
Rekening resultaat 500.000 30% 150.000 
Rente inkomsten 1.000.000 15% 150.000 

ICS '.f 

Jeugdzorg 1.000.000 30% 
14.838.000 

300.000 
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 wei 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 FTE'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 BDUmiddelen (42% van het totaal) en de indirecte 
kosten van de overige programma's uit de algemene dekkingsmiddelen (58%) 
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6. Staat van reserves, voorzieningen en fondsen 2013-2016 

Verwaehtt 
Mvoeglngen Omschrijving 

Vowadit 

per 31-12. 
2011 2012 •) 

veiwschte 
onttrekkingen 

in 
2012 •) 

verwecht 
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in 
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In 
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In 

2014 
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In 

2014 
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2014 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer 
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(iaag^v^Ujg^-^?^A.'^Bm^'g»6. j;yjsrci^s; 

1.000.000 
15.444.642 

298.427 
50.239.259 

483.348 
8.373.227 

'0.000 

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 

1.000000 
15.444.642 . 

0 
39.254.259 

336 448 
15.020.531 

170.000 

0 
0 
0 

8.500.000 
0 

3.796.978 

^^MMP>^^miii^rv^iiA3»M>'^hMMr^ t,iiMMésj',»»MltM»A-m 

0 1.000.000 
0 15.444.642 
0 0 

10.000.000 37.754259 
98.450 237.998 

0 18.817.509 
0 170.000 

Groene Verbinding 29.722.179 
- Luchtkwaliteit 5.893.024 
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-BDU nog te verplichten 165.922.937 
- BereikbaarheMsoftenslef Rotterdam nog te verpilcMen 15.488.946 
-FVSV nog te verplichten 0 
-FVSV verplicht 0 
- BDU verplicht 160.417.707 
- BereikPaarheidsoffensief Rotterdam verplicht 21.895.280 
- Fonds OV- Chipkaart 7.896.184 
-Fonds RIS-Schiedam 252.500 
-Jeugdzorg algemeen (doeluitkertng) 2.022.105 
- BWS verplicht 77.313 
-Sociaal beleid verplicht 0 
• ISV3 7.486.890 
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Totaal reserves, voonieninflen en fendeen 493.022.215 11.498.337 104.864.108 399.888.444 19.358.223 M.389.889 388.624.778 12394.064 41.422.692 369.498.280 12.327.878 11.990.068 360.004.087 12.484.928 14.388.723 367.820.260 

*) verwachting op basis van gewijzigde inzichten na 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. ] 

i 
i 

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 Mainportontwikkeling 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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7 Inwonerbi jdrage 

Begroting 2013 Op basis van le 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 
Heilevoetsluis 
Krimpen aan den IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoome 

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 inwonerbiidraqe. 
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 

verkeer 

Haltetoegankelijkheid 
OV 

DuMo 
DVM 
Fiets 
Flankerende maatregelen 
Goederenvervoer 
Mob. man. 
P+R 
Wedu 
W infra 
Wegennetwerk 

1.700.000 
4.300.000 

1.700.000 
4.300.000 

500.000 500.000 
1.500.000 2.000.000 
4.649.800 4.284.250 
500.000 500.000 

1.800.000 1.800.000 
2.500.000 2.750.000 
105.000 

2.195.200 3.465.750 
5.250.000 3.700.000 

6.000.000 6.000.000 

500.000 500.000 
1.600.000 1.600.000 
4.900.000 4.900.000 

1.800.000 
2.200.000 

4.300.000 
3.700.000 

1.800.000 
2.200.000 

4.300.000 
3.700.000 

' IS^ÊM^^^Ê^^^M^BMM^x i . 
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 

W^MëmMM^SsgSS^sMmmM^MM M^mMWMM^&&^mioMMM/Wi 
verkeer P+R 

Wegennetwerk 2.000.000 2.000.000 12.000.000 18.000.000 
Totaaliye!^€gtasCSf;#:5^&^ SMM^M^MMÊMM^MMo&^M 
Eindtotaal 21.000.000 36.700.000 16.700.000 27.500.000 
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9 Vaststell ingsbesluit 

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 secretaris, de voorzitter, ; 

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