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Geacht bestuur, 

Als raad van de gemeente Albrandswaard hebben we kennis genomen van het 
ontwerp-liquidatieplan van de Stadsregio Rotterdam. Op basis van het wetsvoorstel tot 
afschaffing van de WGR-plusregio's is het waarschijnlijk dat vanaf 1 januari 2015 de 
Stadsregio Rotterdam in liquidatie zal zijn. Wij vinden het verstandig om hierop tijdig te 
anticiperen met een liquidatieplan, zoals dat nu in ontwerp aan de deelnemende 
gemeenten is voorgelegd. 

Over het liquidatieplan willen wij een aantal opmerkingen plaatsen. 

In het plan staat 'dat middelen teruggaan naar de gemeenten op het moment 
dat zeker is dat deze middelen niet voor frictiekosten of het afrekenen van 
subsidies hoeven te worden aangesproken'. Dit uitgangspunt wordt door ons 
ondersteund en we gaan er daarom ook mee akkoord om voor de 
verschillende posten het restant van de budgetten pas te verdelen als de 
lopende verplichtingen zijn beëindigd. Dat betekent ook dat middelen, waarvan 
nu al kan worden ingeschat dat deze niet noodzakelijk zijn om de liquidatie 
verantwoord te kunnen afwikkelen, eerder aan de deelnemende gemeenten 
kunnen worden uitgekeerd. Daarin willen wij één uitzondering maken. Om te 
voorkomen dat er het laatste jaar van het bestaan van de stadsregio in het 
geheel geen financiële ruimte meer is voor nieuwe ideeën of doelen, achten wij 
het verdedigbaar om het restsaldo van de investeringsreserve van 8,6 miljoen 
in 2014 voor 'uitgelezen mogelijkheden' beschikbaar te houden. 

Vóór 1 september jongstleden zijn er 50 projecten ingediend voor een bijdrage 
uit de Investeringsreserve Revitalisering stedelijk gebeid 2014. De beschikbare 
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middelen in de begroting worden daarmee ruimschoots overschreven. De 
projecten kunnen derhalve niet allemaal worden gehonoreerd. Voor zover ze 
aan de voorwaarden voldoen, liggen er 50 projecten klaar die een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan een kwaliteitsimpuls, juist in tijden waar 
marktpartijen en corporaties dat noodgedwongen moeten laten liggen. 
In tegenstelling tot hetgeen in het liquidatieplan staat vermeld, stellen wij 
daarom voor om de algemene reserve aan te wenden om de 
Investeringsreserve aan te vullen tot het bedrag dat nodig is om alle 
ingediende projecten (de A- en de B-lijst) te honoreren, uiteraard voor zover zij 
voldoen aan de criteria van de verordening. 

Er 'wordt voorgesteld een bedrag van € 350.000,- te reserveren dat als 
schadevergoeding moet worden betaald indien de kantoorlocatie na 1 januari 
2015 komt leeg te staan. Wij kunnen hiermee instemmen, maar zijn wel van 
mening dat zodra het leegstandsrisico is ondervangen het reserveringsbedrag 
kan vrijvallen. 

Wij merken met instemming op dat bij de liquidatie is gekozen voor een 
conservatief financieel beleid. Daarmee zijn enige risico's al ingecalculeerd en 
Ts dé kans om"achtèraf mét extr^fnctiekostéTrté^Tdën"gèco"hfronteerd sterk 
verkleind. Er is zelfs een extra buffer omdat de verwachte frictiekosten op 11 
miljoen worden ingeschat en de reserve weerstandsvermogen samén met de 
algemene reserve op basis van het liquidatieplan ultimo 2014 13,5 miljoen 
bedraagt. Op basis van deze cijferopstelling lijkt het ons verantwoord om af te 
zien van de voorgestelde toevoeging van het saldo algemene reserve van 1 
miljoen en dit saldo in 2015 uit te keren aan de regiogemeenten. 

In de stukken wordt de gemeenten de keuze voorgelegd om ultimo 2014 de 
obligatieportefeuilles, die zijn ondergebracht.in het Groenfonds, het Fonds 
Groene Verbinding en het BDU-fonds van de stadsregio, te verkopen en dus 
te verzilveren of de obligaties aan te houden en de jaarlijkse rente toe te 
voegen aan de reserve weerstandsvermogen. Om hiertussen een 
verantwoorde keuze te kunnen maken is meer inzicht nodig in de verhouding 
tussen de koerswinst en de renteuitkeringen. Wij verzoeken u om deze 
informatie, bijvoorbeeld door middel van een aantal rekenvoorbeelden, tijdig 
voor de komende AB-vergadering van de stadsregio te verstrekken, zodat 
hierover een afgewogen besluit kan worden genomen. Bij de door de ons te 
maken afweging hierin zal de mate waarin het weerstandsvermogen de 
verwachte risico's afdekken een belangrijke rol spelen. 
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Tenslotte merken we op dat met het verdwijnen van de stadsregio niet automatisch de 
behoefte vervalt om op verschillende inhoudelijke thema's met andere gemeenten 
samen te werken. Wel ontstaat er een nieuwe situatie, waarin we als gemeente 
Albrandswaard zullen afwegen op welke terreinen samenwerking gewenst blijft en 
welke verbanden daarvoor het meest geëigend zijn. 

Met vriendelijke groet, 

de gemeenteraad van Albrandswaard, 
de griffier, cjeivooj^itter,. 

i 
mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 


