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Geachte heer/mevrouw, 

Op 17 juni 2013 heeft minister Plasterk de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 

enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio's per 1 januari 2015 aan de 

Tweede Kamer aangeboden. Het is zijn voornemen om per 1-1-2015 alle wettelijke taken te 

ontnemen aan de plusregio's. Dit betekent dat een opheffingsbesluit per 1-1-2015 kan worden 

genomen. In de "gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam" is ten aanzien van de 

opheffing in artikel 54 opgenomen dat: 

in geval van opheffing van de regeling het algemeen bestuur besluit tot liquidatie en 
daarvoor de nodige regels stelt (lid 3). 

het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, na raadpleging van de raden van de 
deelnemers, vastgesteld, (lid 4). 

het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de 
financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling (lid 5). 

Het algemeen bestuur stelt de regels voor de liquidatie in het liquidatieplan. Bijgaand ontvangt u 

het ontwerp-liquidatieplan. Op 10 jul i 2013 is het ontwerp-liquidatieplan voorlopig vastgesteld door 

het dagelijks bestuur en bij deze verstuurd naar de colleges en raden van de regiogemeenten. Aan 

het algemeen bestuur is voorgesteld om de eerder vastgestelde consultatietermijn te verruimen, 

waarbij finale besluitvorming plaatsvindt in de vergadering van februari 2014 in plaats van 

december 2013. Deze verruiming, hoewel voorgelegd maar niet meer formeel besloten in het AB 

van 10 juli j . L , is in lijn met eerdere verzoeken van gemeenten en het AB om meer tijd te nemen 

voor consultatie, indien de opheffingsdatum zou worden uitgesteld naar 1 januari 2015. 
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De gemeenteraden worden uitgenodigd op de inhoud van dit plan te reageren en hebben daarvoor 

nu tot 14 oktober 2013 de t i jd. De reacties worden verwerkt en (tezamen met het ontwerp-

liquidatieplan) op 30 oktober 2013 besproken door het dagelijks bestuur. Na bespreking in de 

portefeuillehoudersoverleggen, vindt uiteindelijk op 12 februari 2014 vaststelling plaats van het 

ontwerp-liquidatieplan door het algemeen bestuur. 

Uw reactie op het ontwerp-liquidatieplan kunt u richten aan het bestuur van de stadsregio 
Rotterdam. 

htend, 

tans se 

nsen, 
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B i j l a g e b t a d b i j b r i e f a a n : 129512 

I n te rn is een kopie van deze br ief gegaan naar : 

a rch ie fexemp laar met b i j lageblad 

b i j l agen : 

bi j a rch ie fexemplaar gevoegd 

in b rochureverzamel ing van onze DIV 

e lders , namel i j k 

niet b i jgevoegd o m d a t dat niet re levant is. 

Exemplaar voor DB-l i js t " i ngekomen en u i tgegane s t u k k e n " 

Financiële admin i s t ra t i e . 

Toelichting: ' • 
Het bijlageblad is voor secretaresses een hulpmiddel bij het maken van een voldoend aantal koDleën en 
bij het verzenden van de afschriften. Een correct ingevuld bijlageblad geeft hen voldoende mformatie 
voor een vlotte verzending. Bovendien is naderhand altijd na te gaan wie een afschrift van de uitgaande 
brief heeft ontvangen. Wenselijk is dat In het archief de bijlage terug te vinden is. Daarom wordt in den 
regel een kopie van de bijlage bi] de archiefkopie voegen. Indien dat niet noodzakeliik is (biivoorbeeld 
omdat bewuste bijlage in onze eigen brochureverzameling is opgenomen): onder punt 1 helder 
(doorhalen wat met van toepassing is) aangeven waar de meegezonden bijlage kan worden 
teruggevonden. 
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1. Inleiding 
Op 29 oktober 2012 presenteerden de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA hun 
regeerakkoord "Bruggen slaan". Een van de voornemens uit dit regeerakkoord is: 

"het indienen van een wetsvoorstel tot afschaffing van de Wgr-plus 
samenwerkingsverbanden". 

Voor de stadsregio Rotterdam betekent dit voornemen dat deze wordt afgeschaft. Op 28 
maart. 2013 verschijnt de visienota op het binnenlands bestuur van de minister van 
Binnenlandse Zaken. Daarin wordt over de afschaffing van de Wgr-plus het volgende 
gezegd: 

" het kabinet ernaar streeft dit voorjaar een wetsvoorstel tot afschaffing van de 
Wgr-plus bi j de Tweede Kamer in te dienen. Het is de bedoeling dat dit 

wetsvoorstel op 1 januar i 2014 in werking treedt. Over de verdere uitwerking -
ook ten aanzien van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en de aanpak 
voor de Noord- en de Zuidvleugel - wil de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in 
overleg met de betrokken overheden, op korte termijn met een definitief voorstel 
komen. Daarin zal ook duidelijkheid worden verschaft over de wijze waarop aan 
de beoogde vervoerregio's vorm zal worden gegeven." 

Deze visienota laat nog steeds een aantal vragen onbeantwoord, zoals waar gaan de 
BDU-middelen heen en is 1 januari 2014 eigenlijk nog wel haalbaar? Deze vragen 
worden echter beantwoord op 17 juni 2013. Dan verschijnt de "Wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing 
van de plusregio's" welke op dat moment aan de tweede kamer wordt aangeboden. De 
wettekst verschaft de volgende duidelijkheid: 

Op 1 januari 2015 worden de plustaken ontnomen aan de plusregio's. Wat rest is een 
gewone GR die door de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten zelf moet 
worden opgeheven. De deelnemende gemeenten hebben hier vanaf 1 januari 2015 
één jaar de tijd voor. 
De taken ten aanzien van Jeugdzorg worden overgedragen aan de gemeenten per 1 
januari 2015, maar mocht de nieuwe Jeugdwet niet tijdig in werking zijn getreden, 
dan is er een overgangsbepaling die regelt dat de taken nog langer bij de voormalige 
stadsregio blijven. Deze gaat dan als gewone gemeenschappelijke regeling door en 
blijft de bij provinciaal besluit overgedragen taken ten aanzien van de jeugdzorg 
uitvoeren. . < 

- In de vleugels van de Randstad kan een vervoerregio bij AMvB worden aangewezen. 
Deze dient bij gemeenschappelijk regeling te zijn opgericht en dient een openbaar 
lichaam te zijn. In dit geval zullen, de verkeer en vervoertaken (OV en infrastructuur) 
evenals de BDU-gelden, direct naar de vervoerregio gaan. Deze vervoerregio is 
tevens rechtsopvolger van de verkeer en vervoertaken die nu door de stadsregio 
worden uitgevoerd. De provincie dient een betekenisvolle positie te krijgen. 

Alhoewel bespreking van de wettekst in tweede en eerste kamer kan leiden tot 
aa7ipassTrig~en, wordt ih dit ontwerp" liqmöatiêplan" uitgegaan^van hetgeen in de huidige-
wettekst staat geschreven. Mochten er in de loop van de ti jd wijzigingen komen die van 
belang zijn voor het liquidatieplan, dan zal het plan daarop worden aangepast. Omdat 
voor alsnog niet duidelijk is wanneer vaststelling van-de ,wetswijzigingen door.de kamers 
is voorzien, is wachten met het indienen van het ontwerp liquidatieplan bij het algemeen 
bestuur en vervolgens de gemeenten, niet aan de orde. Daarnaast geldt dat het 
voorlopig liquidatieplan de onderwerpen op hoofdlijnen regelt en een eventuele wijziging 
van de wettekst zal deze hoofdlijn naar verwachting niet fundamenteel aantasten. 



1.1 De liquidatie 

Het opheffen van de stadsregio middels de opheffingswet op 1 januari 2015 betekent dat 
de stadsregio vanaf die datum in liquidatie is. De stadsregio in liquidatie (SR-il) heeft 
weliswaar geen inhoudelijke taken meer en het heeft geen ambtelijk apparaat in functie 
meer (de medewerkers worden begeleid in "van werk naar werk" trajecten), maar er 
moeten nog wel een aantal activiteiten worden afgerond. Zo moeten in voorgaande jaren 
verleende subsidies worden vastgesteld, lopende verplichtingen worden afgehandeld, 
moeten facturen worden betaald, jaarrekeningen opgesteld (te beginnen met die van 
2014) en zullen de herplaatsingskandidaten bemiddeld en betaald moeten worden. De 
stadsregio blijft net zolang "in liquidatie" tot de laatste taak volledig is afgerond en de 
laatste jaarrekening door het Algemeen Bestuur van de SR-il is vastgesteld. Dit zal naar 

'verwachting enkele jaren duren. 

Het afwikkelen van de taken wordt niet meer door een eigen ambtelijk apparaat 
uitgevoerd, dus zal er een organisatie gevonden moeten worden die deze activiteiten 
namens de stadsregio in liquidatie afwikkelt. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op 
ingegaan. Daarnaast stelt artikel 54, lid 6 van de gemeenschappelijke regeling 
stadsregio Rotterdam (GR) het volgende: 

"de organen van de stadsregio blijven na het tijdstip van beëindiging in functie 
totdat de liquidatie is voltooid" 

Dit artikel zegt dat er gedurende de liquidatiefase nog steeds een algeméén bestuur en 
een dagelijks bestuur zal zijn om besluiten te nemen. In het liquidatieplan worden voor 
de toepassing van dit artikel voorstellen geformuleerd. 

1.2 Het liquidatieplan 

De verplichting tot het opstellen van een liquidatieplan is afkomstig uit de GR. In artikel 
54 staat: 

Lid 3: in geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot 
liquidatie en stelt hij daarvoor de nodige regels. Hierbij kan van de bepalingen 
van de regeling worden afgeweken. 

Lid 4: Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, na raadpleging van de 
raden van de deelnemers, vastgesteld. 

Lid 5: het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot 
deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling op de 
wijze de volgens de regelen als in de Wet voorzien. 

Het algemeen bestuur stelt dus regels voor de liquidatie en doet dit in het liquidatieplan. 
-HetJiquidatieplanJs vormvri j . Bij. het.Qpstellen.yan.deze. regels_kan worden afge^weken 
van bepalingen van de GR. De GR zegt niet dat het algemeen bestuur de regeling mag 
aanpassen, terwijl de wet die ruimte wel biedt. Dit betekent dat afwijkingen van de 
regeling mogelijk zijn, maar dat dit niet mag leiden tot een volledige herschrijving van 
de GR. Het volledig herschrijven van de'GR is voor de stadsregio -geen optie omdat het 
besluitvormingstraject daaromtrent teveel ti jd in beslag neemt. In hoofdstuk 7 worden 
de afwijkingen op de huidige GR benoemd en toegelicht. 



1.3 Mogelijke veranderingen 

De wetstekst is weliswaar ingediend maar de eerste en tweede kamer kunnen deze nog 
wijzigen. De volgende potentiële wijzigingen zouden een gevolg hebben voor het 
voorlopig liquidatieplan: 

1.3.1 Tijdstip van opheffing 

Wanneer de Wgr-plus later (of vroeger) dan op 1 januari 2015 wordt afgeschaft, dan 
gaat de organisatie ook later (of vroeger) in liquidatie. De data in de hoofdstukken 3 tot 
en met 6 zullen met de vertraging (of vervroeging) meebewegen maar in principe blijft 
de aard van de voorstellen hetzelfde. 

1.3.2 Vervoerregio . 

Indien de kamer besluit dat de taken en middelen op het gebied van verkeer en vervoer 
niet naar de Vervoerregio (VR) gaan maar bijvoorbeeld naar de provincie, dan heeft dat 
relatief beperkte gevolgen voor dit liquidatieplan. Taken, bevoegdheden en middelen (in 
de breedste zin van het woord) gaan dan over naar de provincie. Grootste verandering 
voor het liquidatieplan is dat dan niet meer van Vervoerregio gesproken zal worden maar 
van provincie-ZH. 

1.3.3 Opheffing bij wet 

De wettekst zegt dat de wetgever slechts de plus-taken aan de stadsregio ontneemt en 
dat de opheffing vervolgens bij besluit van alle betrokken bestuursorganen van alle 
deelnemers moet gebeuren. Artikel 54 van de GR zegt hierover: 

"onverminderd het bepaalde in artikel 110 van de Wet, de GR kan worden 
opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle 
deelnemers. Deze besluiten worden ter kennis gebracht van GS". 

Dit betekent dat de regiogemeenten (naast de wet die de afschaffing van de Wgr-plus 
regelt) separaat besluiten moeten nemen om de GR definitief op te heffen. Artikel 110 
van de Wgr zegt echter: 

"De besturen van gemeenten besluiten tot toetreding, tot uittreding uit of 
opheffing van een plusregio, met dien verstande dat met betrekking tot een 
plusregio die de gemeente óf gemeenten Amsterdam, Arnhem en Nijmegen,-
Eindhoven en Helmond, Enschede en Hengelo, 's-Gravenhage, Rotterdam of 
Utrecht omvat, opheffing van- de plusregio bij wet geschiedt," 

Artikel 110 Wgr betekent dat niet de deelnemende gemeenten tot opheffing van de SR 
besluiten maar dat dit door de wetgever (lees het Rijk) gebeurt. In het liquidatieplan. 
gaan'we uit van .artikel 54 yan de GR. Indien J:och artikel 110 van de Wgr leidend blijkt 
te zijn dan betekent dat het doorhalen van de beschreven procedure van hoofdstuk 272" 
van het ontwerp-liquidatieplan. 

1.3.4 Jeugdzorg 

Momenteel lopen de Jeugdzorg gelden via de stadsregio. Een wetsvoorstel is in de maak 
om dit vanaf 1 januari 2015 via de gemeenten te laten lopen. Wanneer de stadsregio is 



opgeheven op 1 januari 2015 en de middelen voor de jeugdzorg zijn dan nog niet 
gedecentraliseerd naar de gemeenten, dan zal de stadsregio deze taak ook in 2015 nog 
dienen uit te voeren. Evenals nu het geval is zal dan ook in 2015 de jeugdzorg taak zijn 
uitbesteed aan de GGD. VOIL vervult in dat geval in 2015 de taak die nu door de SR 
wordt uitgevoerd en het algemeen bestuur van de stadsregio neemt dan in 2015 
wederom de besluiten. 

1.4 Leeswi jzer 

In hoofdstuk 2 van het liquidatieplan wordt de procedure beschreven die moet leiden tot 
een vastgesteld liquidatieplan en het opheffen van de GR.. In hoofdstuk 3 wordt 
aangegeven waar de taken die de SR momenteel uitvoert na liquidatie naartoe gaan en 
hoe de taken van de stadsregio in liquidatie worden afgewikkeld. In hoofdstuk 4 wordt 
beschreven wat er met het personeel gebeurt. Hoofdstuk 5 is een verzameling van zaken 
ten aanzien van overeenkomsten en samenwerkingsverbanden die geregeld móeten 
worden en waartoe voorstellen worden gedaan. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe de 
financiën worden afgewikkeld. Aanvullend hierop wordt in bijlage 1 de concept-
liquidatiebegroting 2015-2018 gepresenteerd. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 
voorstellen gedaan over de regels waaraan de SR-il zich bij opheffing zal houden en over 
de afwijkingen van de GR, zodat deze goeddeels van toepassing kan blijven op de SR-il. 



2. Proces van liquidatie 

Op 22 mei 2013 heeft het algemeen bestuur de procedure en de data vastgesteld die 
moeten leiden tot een besluit over het liquidatieplan. Na het verschijnen van de 
wetstekst "intrekking plusregio's" bleek de eerder aangekondigde opheffingsdatum van 1 
januari 2014 te zijn verschoven naar 1 januari 2015. Hierdoor ontstond de mogelijkheid 
om meer tijd te nemen voor de besluitvormingsprocedure van het liquidatieplan. Daarop heeft het 
algemeen bestuur op 10: juli 2013 onderstaande (aangepaste) procedure vastgesteld. In dit 
hoofdstuk van het liquidatieplan worden deze data nogmaals gepresenteerd. Daarnaast 
wordt een tijdschema gepresenteerd voor het opheffingsbesluit voor de GR nu is 
voorgesteld dat de regiogemeenten dat besluit zelf moeten nemen c.f. artikel 54 GR 

2.1 Procedure liquidatieplan 

26 juni 2013: 

10 juli 2013: 

12 juli 2013: 

14 okt. 2013: 

30 okt. 2013: 

20 nov. 2013: 

27 nov. 2013: 

27 nov 2013: 

28 nov. 2013: 

12 dec. 2013: 

12 dec. 2013: 

eerste oriënterende bespreking , ontwerp-liquidatieplan in 
het dagelijks bestuur. 

voorlopig vaststellen ontwerp-liquidatieplan in het dagelijks bestuur 

versturen ontwerp-liquidatieplan naar de gemeenteraden 

reactie van gemeenteraden (en OR) ontvangen door stadsregio. 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het dagelijks bestuur; eventueel vaststellen van aangepast 
ontwerp-liquidatieplan naar aanleiding van bemerkingen 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het portefeuillehoudersoverleg Wonen 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het portefeuillehoudersoverleg BOCM 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het portefeuillehoudersoverleg GROM 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg 

bespreking ontwerp-liquidatieplan en bemerkingen gemeenten in 
het portefeuillehoudersoverleg Economie (Regionaal Economisch 
Overleg) 

12 Februari 2014: vaststellen liquidatieplan in het algemeen bestuur 

Het ontwerp liquidatieplan wordt ook naar de OR gestuurd voor advies. Het advies van 
de portefeuillehoudersoverleggen en OR wordt medio december richting de leden van het 
algemeen bestuur gestuurd. 



2.2 Procedure opheffingsbesluit 

De wettekst heeft duidelijk gemaakt dat de bestuursorganen van de deelnemende 
regiogemeenten de gemeenschappelijke regeling zelf moeten opheffen. In artikel 54 van 
de GR staat beschreven welke procedure daarbij van toepassing is en deze wordt ook zo 
gevolgd. De opheffingsprocedure wordt gestart in 2014 en zal ertoe leiden dat de 
opheffing van de GR op' 1 januari 2015 kan worden afgerond. Omdat op dit moment nog 
niet duidelijk is wanneer de kamers instemmen met de wijziging van de "Wet 
gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing 
van de plusregio's" wordt in dit liquidatieplan volstaan met een beschrijving van de dan 
te volgen procedure. 

1. Zodra het wetsvoorstel dat de afschaffing van de Wgr-plus regelt in werking is 
getreden, stelt het dagelijks bestuur het concept-ontwerpbesluit dat de opheffing 
regelt vast en zendt dit aan de gemeenteraden ter commentaar. 

2. De gemeenteraden hebben 3 maanden de ti jd om hierop te reageren. 
3. Na de ontvangen reacties maakt het dagelijks bestuur een nota van 

beantwoording en wijzigt indien noodzakelijk het concept-ontwerpbesluit 
4. Het algemeen bestuur stelt het ontwerpbesluit en de nota van beantwoording 

vast, waarna toezending van het verzoek tot opheffing (met ontwerpbesluit) aan 
alle bestuursorganen van alle deelnemers wordt verzonden met verzoek om 
binnen 6 weken een besluit te nemen. 
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3. Waar gaan de taken naar toe 

Op 1 januari 2015 vervallen alle "plustaken". Dit betreft de uitoefening van activiteiten 
die hun grondslag vinden in de Wet personenvervoer 2000, de Wet Infrastructuurfonds 
en de Wet Brede Doeluitkeringen verkeer & vervoer. Deze taken, middelen 'en 
activiteiten met betrekking tot Verkeer en Vervoer worden begin 2015 overgedragen aan 
de Vervoerregio. Andere 'plustaken' zijn bevoegdheden met betrekking tot economische 
ontwikkeling, die ook in één of andere vorm in de MRDH kunnen landen. 

Taken die niet op de Wgr-plus berusten, worden in beginsel beëindigd, tenzij gemeenten 
daar zelf op één of andere manier mee door willen gaan. Het is aan die gemeente(n) om 
te bepalen c.q. onderling te regelen op welke wijze de personele en financiële behoefte 
wordt ingevuld. Daarnaast zijn er taken en activiteiten die bij de afschaffing van de 
plusregio's toevallen aan de provincie. In hoofdstuk 3.1 worden de huidige taken van de 
SR schematisch weergegeven en wordt geduid waar deze zouden kunnen landen. In 
bijlage 2 wordt dit uitgebreider beschreven en zijn de gemaakte keuzes nader toegelicht. 

Opgemerkt wordt dat met uitzondering van de taken die naar de vervoerregio gaan, met 
de overige taken in principe geen middelen meegaan. Het begrip "middelen" moet hier 
worden beschouwd in de breedste zin van het woord (verordeningen, beschikkingen en 
budgetten). Indien er voor de betreffende taak in het verleden subsidiebeschikkingen 
zijn afgegeven die nog moeten worden afgerekend, dan gebeurt dat door de stadsregio 
in liquidatie. 

3.1 Waar gaan de taken heen? 

In bijgaand overzicht wordt samengevat gepresenteerd wat er gebeurt met de taken die 
de SR momenteel uitvoert. Uitgangspunt daarbij is het takenpakket voor de MRDH zoals 
dat in het zienswijze document aan de gemeenten is geformuleerd. In het DB van 12 
juni 2013 is onderstaand takenoverzicht reeds besproken. 

De Jeugdzorgtaken zijn niet opgenomen, omdat naar verwachting de wet zorgt dat deze 
taken op 1 januari 2015 door de gemeenten wordt uitgevoerd. Dit betekent dat alle voor 
dit beleidsterrein beschikbare taken en middelen aan de gemeenten worden 
overgedragen. Voor de taken op het gebied van Verkeer & Vervoer geldt dat ze vanaf 
2015 volledig overgaan naar de Vervoerregio. 
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Taak MRDH Prov vervalt VA Opmerking 

Algemeen/ Bovenregionale activiteiten 

Vertegenwoordiging stedsregio in directieraad Zuidvleugel MRDH bepaalt of ze vertegenwoordigd wordtin 
directieraad 

Deelname aan platform marktsector Rotterdam MRDH bepaalt of ze netwerkactiviteiten voortzet 

Deelname aan rijkstrajecten als Rijksstructuurvisie Zuidvleugel en 
Gebiedsagenda Zuidvleugel MRDH bepaalt of ze netwerkactiviteiten voortzet 

Voorbereiding bo MIRT voor wat betreft Verstedelijking en 
'gebiedsagenda MRDH bepaalt of ze netwerkactiviteiten voortzet 

Participatie in Stedenbaanplus 

Participatie in Deltri 

Ruimtelijke ordening 
Beoordeling / advisering aan provincie bestemmingsplannen en  
structuurvisies van regiogemeenten • • • Terugleggen bij provincie 

Deelname aan expertgroep Stad en regio ibkv uitvoering Havenvisie 

Incidentele activiteiten (vertegenwoordiging 14  
gemeentenjPeltaprogramma Rijnmond-Drecbtsteden 
Reactie en input berziening provinciale structuurvisie 
Gèbiedsprogramma Noordas (coördinatie en uitvoering  
Groenprojecten) 
Gèbiedsprogramma Rivierzones (aansturing 4--tal projecten tbv 
leefklimaat aan de rivier) ' 
Economie 

Regionaal Economisch Overleg (REO, inclusief secretariaat) 

Afstemming kantorenprogramma's 
Herstructurering bestaande - en ontwikkeling nieuwe  
bedrijventerreinen . 

Beëindigen RHOB 

Regionale visie en strategie voor detailhahdelsstructuur, 
ondersteuning gemeenten 
Uitvoeren incidenteel onderzoek op gebied van economie 

Wonen 

Woningmarkt (subregionale afstemming, actualisatie woonvisie) 
Woonruimteverdeling(actualisatie woonruimteverdeling, monitoren  
toewijzing soc. 'huurwoningen^yerleg Maaskoepel en provincie) Bovenlokale aspecten liggen bij provincie 

Groen 

Structuurdiscussie met provincie 
Regionaal Groen Structuurplan 3: regie over uitvoering RGSP-3 
projecten en contact met regionale landschappen, strategie, 
kennisdelen 
Participatie Hof.van Delfland 

Participatie Deltapoort 

Stadslandbouw 

Milieu / Duurzaamheid 

Uitvoering Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (RAP) 

Regionale duurzaamheidsagenda (voorheen klimaatagenda) 

Duurzame mobiliteit 
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3.2 Afwikkelen taken door stadsregio in liquidatie 

De stadsregio in liquidatie heeft geen ontwikkeltaak meer. Dat wil zeggen: er wordt geen 
nieuw, beleid gemaakt. De lopende verplichtingen worden beoordeeld en op basis van het 
bestaande beleid afgehandeld. Lopende zaken zullen met name in financieel opzicht 
moeten worden afgewikkeld. Te denken valt aan: 

het beoordelen, vaststellen en afrekenen van tot en met 2014 verleende subsidies 
ten laste van de verschillende fondsen (bijv. ISV-S) en reserves (bijv. 
investeringsreserve); 
Het uiteindelijk verantwoorden en afrekenen van fondsen (bijv. ISV-3) met de 
betreffende subsidieverstrekker; 
Verwerken van facturen die in 2015 en later binnenkomen; 
Het doen van salarisbetalingen aan herplaatsingskandidaten en later ook het 

, betalen aan het UWV van WW en boven- en nawettelijke werkeloosheidsuitkering; 
Het opstellen van de jaarrekening 2014 ev en het jaarli jks opstellen van een 
begroting; 
Het afrekenen van de uiteindelijk resterende middelen met de regiogemeenten; 
Het afwikkelen van contracten die over de jaargrens. heenlopen, (bijv. leeg 
opleveren van de Meent 106); 
Aanspreekpunt zijn voor- en begeleiden van de herplaatsingskandidaten tot 
iedereen een andere functie heeft / met pensioen is; 
Het completeren van het archief met documenten nav bovenstaande activiteiten. 

Deze beheersmatige taken moeten dus door de SR-il worden uitgevoerd. Pas nadat de 
laatste handeling in dit kader is verricht kan de SR-il definitief worden opgeheven. De 
SR-il heeft echter geen personele bezetting meer, alle medewerkers die nog geen andere 
functie hebben gevonden zijn herplaatsingskandidaat. Daarom is gezocht naar één 
organisatie die namens de SR-il al deze taken in samenhang kan uitvoeren en deze 
organisatie is gevonden in de afdeling Voormalige Organisaties In Liquidatie (VOIL) van 
de gemeente Rotterdam. Deze afdeling wikkelt gemeentelijke organisaties in liquidatie af 
en is bereid om ook de beheersmatige taken van de SR-il af te handelen. Dit gebeurt ten 
behoeve van het bestuur van de SR-il, niet ten behoeve van het gemeentebestuur van 
Rotterdam! Met andere woorden, de onder leiding van VOIL opgestelde jaarrekening 
2014 van de SR-il wordt niet door de gemeenteraad van Rotterdam vastgesteld maar 
door het algemeen bestuur van de SR-il. 

VOIL heeft nauwelijks eigen mensen in dienst maar huurt vooral capaciteit in waar dat 
nodig is. Met VOIL is afgesproken dat ze voor de. afwikkeling van SR-il activiteiten in 
eerste instantie ad hoe gebruik maken van herplaatsingskandidaten van de SR-il. Zolang 
de voormalig administrateur van de SR nog geen andere functie heeft gevonden zal deze 
dus door VOIL worden ingezet om de facturen die in 2015 binnenkomen ook te 
administreren. Het inzetten van een herplaatsingskandidaat is overigens wel aan 
beperkingen onderhevig. Het betekent niet dat deze in de SR-il op reguliere basis 
doorgaat met het werk van de SR. Zijn er geen herplaatsingskandidaten meer 
beschikbaar dan Wordt door VOIL een andere passende oplossing gezocht (inhuur of 
detachering). 

-Voor de- begeleiding _.van de herplaatsingskandidaten (o.a. bij de van werk naar w_erk_ 
trajecten) wordt gebruik gemaakt van het mobiliteitsbureau van de gemeente Rotterdam 
(CMC). Deze begeleiding wordt vanuit VOIL aangestuurd, maar de daadwerkelijke 
begeleiding vindt plaats door het CMC. 

Voor deze begeleiding door VOIL en CMC wordt een overeenkomst tussen SR en de 
gemeente Rotterdam gesloten en voor deze dienstverlening zal de stadsregio een 
vergoeding betalen. Deze kosten worden gedekt uit de reserve weerstandsvermogen. In 

- hoofdstuk 4 van het liquidatieplan zijn deze kosten geraamd. 
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4. Personeel 

De GR van de stadsregio Rotterdam bepaalt in artikel 42: 

1 Op het personeel zijn van toepassing de huidige en toekomstige wettelijke 
regelingen die het gemeentebestuur van Rotterdam op grond van de 
Ambtenarenwet voor het personeel van de gemeente Rotterdam heeft 
vastgesteld en de beleidsregels die het gemeentebestuur van Rotterdam ter 
uitvoering van deze wettelijke regelingen heeft vastgesteld. 

2 De bevoegdheden ten aanzien van het personeel worden uitgeoefend door het 
dagelijks bestuur van de stadsregio. 

Hiermee is bepaald dat 'werknemers van de stadsregio een aanstelling hebben bij de 
stadsregio, maar dat op hen de Rotterdamse arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. In 
de praktijk zijn alleen de reiskosten vergoeding en de telefoonkosten vergoeding van de 
stadsregio afwijkend van die van de gemeente Rotterdam. In het licht van de naderende 
liquidatie betekent dit artikel dat op medewerkers van de stadsregio ook het sociaal 
statuut 2013 van de gemeente Rotterdam van toepassing is. Eerder heeft de stadsregio 
nog gewerkt aan een eigen sociaal plan omdat het toen geldende sociaal statuut 2010 
van de gemeente Rotterdam aan medewerkers een nimmer eindigende status van 
herplaatsingskandidaat gaf. Dit maakte ontslag onmogelijk, een situatie die voor een 
organisatie die wordt opgeheven ongewenst is. In het recent vastgestelde sociaal statuut 
2013 is deze bepaling inmiddels • vervangen door de bepaling dat een 
herplaatsingskandidaat na 2 jaar ontslagen kan worden. Daarmee is de noodzaak tot een 
eigen sociaal plan verdwenen. Aldus is ook met de bonden gecommuniceerd. De bonden 
hebben onlangs te kennen gegeven daar een andere mening op na te houden. 

In het kader van het sociaal statuut geldt dat medewerkers met een vas t dienstverband 
eind 2014 het bericht krijgen dat ze per 1 januari 2015 herplaatsingskandidaat zi jn. Ze 
zijn vanaf dat moment nog maximaal 2 jaar in dienst van de stadsregio in liquidatie 
maar'verrichten hier in principe geen activiteiten meer voor. Gedurende deze periode 
wordt hun salaris doorbetaald en moeten ze actief op zoek naar ander werk. Deze 
periode duurt 24 maanden waarin het zogenoemde van werk naar werk (VWNW) traject 
wordt ingezet. In het sociaal statuut zijn verschillende financiële 
compensatiemaatregelen opgenomen welke de mogelijke negatieve financiële 
consequenties van het aanvaarden van een functie elders kunnen compenseren. 

De werkgever én de werknemer spelen beide in het VWNW traject een actieve rol. De 
stadsregio in liquidatie kan deze werkgeversrol niet met eigen personeel uitvoeren, dit 
zit namelijk in het VWNW-traject. Daarom is deze taak bij VOIL/CMC neergelegd. 
VOIL/CMC zorgt voor de VWNW trajecten, volgt deze van nabij, is aanspreekpunt voor 
de" medewerkers en — z o r g t - 'dat ""salarisbëfalingén "ërT later dë* ('aanvullërïdë)~ 
werkeloosheidsuitkeringen aan resp. de medewerker en het UWV worden overgemaakt. 
Het CMC is gevraagd de herplaatsingskandidaat te begeleiden bij het sollicitatievaardig 
maken en het zoeken naar een baan. Gedurende de periode van herplaatsingskandidaat 
kunnen medewerkers van de SR-il door VOIL worden ingezet om periodiek 
werkzaamheden voor de SR-il of elders uit te voeren. 
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Na 24 maanden wordt de herplaatsingskandidaat in principe ontslagen. Het dagelijks 
bestuur besluit over aangelegenheden hieromtrent. Afhankelijk van leeftijd en 
arbeidsverleden krijgt betrokkene voor een bepaalde periode WW en aanvullend een 
bovenwettelijke- en nawettelijke werkeloosheidsuitkering. VOIL regelt de uitbetaling 
hiervan. 

Voor personeel in t i j de l i j ke dienst en waarVan de aanstelling op 1 januari 2015 afloopt, 
geldt dat het niet de status van herplaatsingskandidaat krijgt maar gelijk wordt 
ontslagen. Daarnaast wordt, naast de uitkering zelf, geen bovenwettelijke- maar alleen 
een nawettelijke werkeloosheidsuitkering uitgekeerd. De kosten van de 
werkeloosheidsuitkering komen voor rekening van de stadsregio in liquidatie. Ook 
medewerkers in tijdelijke dienst worden begeleid door VOIL en bemiddeld door het CMC. 

4.1 Formatie en frictiekosten personeel 

Dê stadsregio kent een formatie van 59 fte. De bezetting is daar afgelopen jaren telkens 
net iets onder gebleven. Na de aankondiging van het kabinet Rutte in 2010 om de Wgr-
plus af te schaffen, heeft de stadsregio geen mensen meer voor onbepaalde ti jd in vaste 
dienst genomen. Vanuit kostenperspectief is besloten om alleen nog met tijdelijke 
contracten of inhuur te werken. Dit heeft ertoe geleid dat op basis van informatie medio 
2013 naar verwachting eind 2014 nog 51 mensen in dienst zijn van de stadsregio. 
Hiervan hebben er 5 een tijdelijk contract en 8 mensen zijn dan ouder dan 60 jaar. 

Van deze groep medewerkers is berekend wat de kosten zijn van de salarisdoorbetaling 
gedurende de eerste 24 maanden, daarna WW en de boven- en nawettelijke 
werkeloosheidsuitkering. In totaal komt dit uit op € 15,6 min. Dit is het meest sombere 
scenario voor de frictiekosten personeel. De kans dat dit meest sombere scenario 
werkelijkheid wordt is echter gering. In het liquidatieplan gaan we uit van een 
realistischer scenario. Lastig daarbij is dat op dit moment nog onduidelijk is wat de 
formatie wordt van de VR/MRDH. Ook weten we niet welke medewerkers de komende 
anderhalf jaar elders een functie vinden en hoe lang het duurt voordat 
herplaatsingskandidaten weer een baan hebben. Voor de bepaling van de frictiekosten 
voor personeel wordt in het ontwerp-liquidatieplan uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten: 

alle medewerkers die nu op het taakveld Verkeer & Vervoer zitten (en uit de BDU 
worden betaald), gaan mee naar de VR. Voor deze groep mensen verwachten we 
geen frictiekosten. 

de kans dat 60-plussers een andere functie vinden voordat ze. met 
(keuze)pensioen gaan is gering. Voor deze groep mensen rekenen we met 90% 
van de maximale omvang van de berekende frictiekosten. Deze kosten bedragen 
€ 1.799.943. 

Voor alle resterende medewerkers gaan we er vanuit dat 60% van de voor deze 
• groep mensen berekende maximale frictiekosten daadwerkelijk uitgekeerd moet 
-worden. Een deel van deze groep heeft zelfstandig een functie elders gevonden 

- . voor eind 2014, anderen krijgen wel licht een_p jek^ j j ^ ^VR/MI^H^Aan de a ndere 
kant zijn er wellicht ook mensen die geen andere baan meer vinden en waarvoor 
het maximum voor de voor hen berekende frictiekosten aangewend zal worden. 
60% van de maximale kosten voor deze groep mensen betekent € 5.364.325 

In totaal, gaat het liquidatieplan daarmee uit van € 7.164.268 aan frictiekosten 
personeel. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de reserve weerstandsvermogen en zal in 
ieder geval beschikbaar moeten zijn voor de SR-il. 
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4.2 Overige personele frictie kosten 

Het doorbetalen van de salariskosten en het uitkeren van WW en een boven- en 
nawettelijke uitkering zijn niet de enige frictiekosten die de afschaffing van de Wgr-plus 
met zich mee brengt. Ook VOIL en het CMC moeten worden betaald en er moet geld 
beschikbaar zijn om op basis van het sociaal statuut 2013 mensen financieel te 
compenseren die een andere baan hebben gevonden maar daar financieel nadeel van 
ondervinden. Ook deze uitgaven zijn op voorhand lastig te ramen omdat veel nog 
onduidelijk is. Daarom wordt de volgende (conservatieve) raming opgesteld. 

Voor de "dagelijkse" aansturing van de werkzaamheden vanuit VOIL moet iemand 
beschikbaar zijn. Daarnaast geldt dat met het verdwijnen van SR-il medewerkers voor 
het afwikkelen van activiteiten van de SR-il steeds meer een beroep op Rotterdamse 
medewerkers of externe inhuur moet worden gedaan, wat kostenverhogend werkt. Ten 
aanzien van de inzet van VOIL leidt een conservatieve raming tot frictiekosten van 

'€ 1.200.000 voor de gehele liquidatieperiode. 

Het CMC vraagt een manager voor de dagelijkse begeleiding van de voormalige 
medewerkers van de SR door het CMC. Daarnaast wordt voor iedere medewerker met de 
status van herplaatsingskandidaat een begeleidingstraject ingekocht dat bestaat uit het 
sollicitatievaardig maken en het invulling geven aan de "van werk naar werk" trajecten. 
Deze begeleidingskosten bedragen € 7.000 per persoon. Èen conservatieve raming leidt 
tot begrote frictiekosten voor het CMC van € 600.000 voor de gehele liquidatieperiode. 

Ten slotte biedt het sociaal statuut medewerkers compensa t i e voor bijvoorbeeld het 
vinden van een baan met eén lagere salariëring of een langere reistijd. Op al deze 
gevallen zullen de regels van het sociaal statuut 2013 wordén toegepast. Geraamd wordt 
dat deze frictiekosten uitkomen op € 1.000.000 voor de gehele liquidatieperiode. 

4.3 Totale personele frictiekosten 

Het totaal van de hierboven geraamde personele; frictiekosten bedraagt voor de gehele 
liquidatieperiode: 

Onderwerp Kosten 

Frictiekosten personeel € 7.164.268 

VOIL € 1.200.000 

CMC € 600.000. 

Compensatie sociaal statuut € 1.000.000 

Totaal € 9.964.268 

Deze kosten worden betaald uit de reserve weerstandsvermogen die mede met dit doel 
- is opgebouwd-en-die-daartoe ook-voldoende-ruimte biedt. In-hoofdstuk 6 wordt-nader^op-
deze reserve ingegaan. In hoofdstuk 5.2 worden aanvullende, facilitair getinte 
frictiekosten beschreven. In het kader van de overzichtelijkheid wordt hier alvast gemeld 
dat deze faciNtaire frictiekosten in totaal € 1.079.622 zullen bedragen waarmee het 
totaal aan verwachte frictiekosten op € 11.043.890 komt. De beschikbare dekking in 
algemene reserve en reserve weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2014 naar 
verwachting € 13.457.173. 
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5. Bezittingen en overeenkomsten 

De stadsregio heeft in de loop der jaren vele overeenkomsten, convenanten, contracten 
en samenwerkingsverbanden gesloten en in het kader van de liquidatie is 
geïnventariseerd welke dat zijn, welke mee zouden moeten/kunnen naar' een 
ontvangende partij en wat de gevolgen van het eventueel opzeggen is. In dit hoofdstuk 
wordt aangegeven wat er mee moet gebeuren. Eerst wordt echter gekeken naar de 
bezittingen van de stadsregio. 

5.1 Bezittingen 

De stadsregio heeft een beperkt aantal bezittingen. Veel van de productiemiddelen 
(activa) is gehuurd of geleased. De activa die eigendom zijn van de stadsregio, 
vertegenwoordigen een financiële waarde omdat ze verkocht kunnen worden. Bij de 
bepaling van de waarde is het relevant om na te gaan hoe het productiemiddel is 
gefinancierd: ofwel a fond perdu (vanuit een jaarbudget) dan wel via kapitaalslasten. 
Wanneer financiering via kapitaalslasten plaats heeft gevonden en de activa nog niet 
geheel zijn afgeschreven resteert een boekwaarde, een schuld voor de organisatie. Deze 
schuld moet van de verkoopopbrengst worden afgetrokken om tot de netto, opbrengst te 
komen. In hoofdstuk 5.1.1 worden de nog niet afgeschreven activa benoemd, in 
hoofdstuk 5.1.2 de wel afgeschreven activa. 

5.1.1 Nog niet afgeschreven activa 

Uit de jaarrekening 2012 blijkt de boekwaarde van nog niet afgeschreven activa € 
294.857 te bedragen. Het betreft investeringen in software welke in 5 jaar worden 
afgeschreven. De nog te realiseren kapitaalslasten zijn bij het activeren van het 
productiemiddel geheel gedoteerd aan de reserve doorlopende activiteiten. Deze reserve 
biedt dus dekking voor de afschrijving ineens van deze boekwaarde eind 2013 en dat zal 
ook gebeuren. De betreffende activa betreffen software licenties. Deze kunnen niet 
worden verkocht en vertegenwoordigen dus geen financiële waarde. 

5.1.2 Volledig afgeschreven activa 

Er is geïnventariseerd wat de volledig afgeschreven bezittingen van de stadsregio zijn. In 
bijlage 3 is deze inventarisatie weergegeven. Het betreft vooral kantoormeubilair en ICT-
apparatuur met een door inkopers geschatte waarde van ongeveer € 17.500, waarvan € 
7.500 voor rekening komt van de ICT-gerelateerde apparatuur, € 5.000 voor de 
rookcabine en koffiezetapparaten en de rest (tafels, stoelen en kasten) levert bij verkoop 
hooguit € 5.000 op. Veel opkopers zijn niet eens geïnteresseerd in onze spullen. 
Voorgesteld wordt gezien de geringe waarde van de activa om deze eerst bij een veiling 
aan de medewerkers aan te bieden. Vervolgens wordt de regiogemeenten en de VR / 
MRDH de kans geboden"om~dëze'"activa -fe kóperT D"ë opbrengst""vari dëz"ë activa "zijn niet 
begroot maar zullen aan de reserve weerstandsvermogen worden toegevoegd. 
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5.2 Contracten 

Alle contracten met leveranciers zijn geïnventariseerd en voordat de stadsregio in 
liquidatie gaat, opgezegd. De meeste contracten zijn tijdig opgezegd en hebben daarmee 
geen financiële consequenties. Voor een beperkt aantal contracten geldt dat niet. 

Huurcontract 
Het huurcontract van de meent 106 loopt tot en met september 2016. De verhuurder 
heeft begrip voor de situatie van de stadsregio maar houdt de organisatie wel aan het 
huurcontract. Wanneer de VR/MRDH aan de Meent 106 wordt gehuisvest, zal de betaling 
van de huur door deze organisatie(s) worden voortgezet. Op dit moment is de 
huisvesting van VR/MRDH echter nog onduidelijk. In het liquidatieplan wordt daarom 
uitgegaan van leegstand per 1 januari 2015. De verschuldigde huur- en servicekosten 
voor de periode tot en met september 2016 bedragen € 569.622. Omdat het gebouw 
uiteindelijk in de oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd rekenen we voor sloop 
en afbouw nog eens € 100.000. Ten slotte heeft de verhuurder aangegeven dat het 
gebouw (contractueel) niet lèeg mag staan. Gebeurt dat toch dan wordt een 
schadevergoeding geëist. Deze wordt door de SR geraamd op € 350.000. Met de 
gemeente Rotterdam wordt overlegd om het gebouw in de periode 2015-2016 om-niet 
te gebruiken als vergaderlocatie. Hiermee wordt in ieder geval de schadevergoeding 
voorkomen. 

De maximale frictiekosten van de Meent 106 bedragen € 1.019.622. Deze worden in de 
liquidatiebegroting opgenomen en worden gedekt uit de reserve weerstandsvermogen. 

ICT-contracten 
In 2012 is de SR ten aanzien van de automatisering overgegaan van ondersteuning door 
de gemeente Rotterdam naar ondersteuning door marktparti jen (Advo en Amsio). De 
kosten van deze partijen lagen op een lager niveau dan Rotterdam berekende, maar 
wanneer de dienstverlening niet minimaal drie jaar zou duren, konden de contracten 
slechts tegen de betaling van een boetebeding eerder worden beëindigd. De 
dienstverlening door alle externe partijen beloopt op 1 januari 2015 net geën ódrie jaar, 
waardoor opeggen per 1 januari 2015 slechts mogelijk is tegen betaling van een boete 
bedrag. De boetes bedragen maximaal € 10.000. Deze frictiekosten worden betaald uit 
de reserve weerstandsvermogen. 

5.3 Verordeningen 

De verordeningen ten aanzien van Verkeer en Vervoer zullen worden overgedragen aan, 
de in de wet genoemde rechtsopvolger, de Vervoersregio. Het is aan de VR om dezé 
verordeningen al dan niet aan te passen. Ook het vaststellen van eerder verleende 
subsidies gebeurt door de VR. 

De stadsregio kent daarnaast een aantal subsidieverordeningen welke ten grondslag 
liggen aan alle subsidieverstrekkingen op andere beleidsvelden. Deze verordeningen 

,_zuj]en „door__het AB_ worden ingetrokken, waarbij bij het JntrekkingsbesliJit_ een 
overgangsbepaling zal worden opgenomen, die globaal zal inhouden dat reeds 
verleende, maar nog niet vastgestelde subsidies nog volgens de regels van de bij dat 
besluit ingetrokken verordening zullen worden afgehandeld (door VOIL). 

De omslagverordening zal worden beëindigd door het AB met een regeling waarmee 
bepaald wordt dat nog geïnd kan worden tot en met het productiejaar 2012. Dit 
betekent dat in 2014 over productiejaar 2013 geen omslagbijdrage meer wordt geïnd 
door de SR. 
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Een aantal interne verordeningen blijft nodig, echter deze zullen vereenvoudigd worden. 
Hierbij valt te denken aan het verminderen van het aantal bestuursrapportages in de 
financiële verordening of het verlagen van de gestelde drie Verbijzonderde Interne 
Controles per. jaar. Verordeningen die in stand moeten worden gehouden met een 
eventuele wijziging om de regeling "lichter" te maken, zi jn: 

Controleverordening stadsregio Rotterdam 2005; 
Financiële verordening stadsregio Rotterdam 2005; 
Treasurystatuut stadsregio Rotterdam 2007. 

Alle hiervoor genoemde besluiten ten aanzien van verordeningen zullen tegelijkertijd met 
het liquidatieplan aan het AB ter besluitvorming aangeboden worden. 

Een aantal verordeningen blijft ook in stand, te weten: 

de verordening Bezwaarschriftencommissie stadsregio Rotterdam 2006, 
verordening regelende de vergoeding voor leden DB 
reglement van orde van het AB 

5.4 Overeenkomsten en convenanten 

Alle convenanten en overeenkomsten ten aanzien van Verkeer en vervoer zijn 
geïnventariseerd en zullen overgedragen worden aan rechtsopvolger VR. Ook alle 
overige convenanten en overeenkomsten zijn geïnventariseerd. Lopende verplichtingen 
zullen door VOIL worden afgehandeld. Vele overeenkomsten en convenanten hebben al 
een einddatum die de opheffingsdatum niet overschrijdt. In de resterende gevallen zal 
de stadsregio de overeenkomst tijdig ontbinden. Vooralsnog is ingeschat dat daar geen 
grote bedragen mee gemoeid zijn. Vrijwel alle overeenkomsten en convenanten kunnen 
worden ontbonden door het dagelijks bestuur. Dit zal in 2014 nog gebeuren. 

5.5 Samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverbanden met betrekking tot Verkeer en Vervoer zullen worden 
overgedragen aan de VR. De stadsregio zal zich terugtrekken als partij bij de overige 
samenwerkingsverbanden. 

Er is één deelneming, de stichting Verkeersonderneming. In overleg met de bij de 
Verkeersonderneming betrokken partijen wordt besproken hoe de SR met deze 
deelneming zal omgaan 

5.6 Dossiers 

De dossiers van de stadsregio dienen te worden overgedragen aan een organisatie, daar 
de dossiers bepaalde (en sommige zelfs een onbepaalde) ti jd raadpleegbaar moeten 
blijven. Hiervoor zijn gésprekken gevoerd met het Stadsarchief Rotterdam. Dit heeft 
gerësïïltëél^" in een övéreënkomst^ dossiers van de SR 
digitaal opgeslagen in het E-depot van het Stadsarchief. VOIL draagt er zorg voor dat 
dossiers die vanaf januari 2015 gevormd worden ook in dit E-depot worden opgeslagen. 
De kosten hiervan worden geraamd op maximaal € 50.000. Deze frictiekosten worden 
betaald uit de reserve weerstandsvermogen. 
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6. Financiën 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe met de financiën wórdt omgegaan bij de 
liquidatie. De volgende uitgangspunten liggen aan onderstaande voorstellen ten 
grondslag: 

- geprobeerd wordt om financiële aangelegenheden zoveel mogelijk nog in 2013 en 
2014 af te wikkelen 

- afrekenen van door de SR verleende subsidies en lopende verplichtingen uit 
overeenkomsten gebeurt door VOIL en niet door de organisatie waar een taak 
mogelijk naartoe gaat. Dit met uitzondering van Verkeer & Vervoer, daar gebeurt de 
afwikkeling door de VA. Voor Jeugdzorgtaken gebeurt de afwikkeling vanaf 2015 door 
de GGD. 

Indien er bij het liquidatieplan vrij besteedbare middelen overblijven, worden deze 
uitgekeerd aan de regiogemeenten. Het is aan de gemeenten hoe ze dit willen 
besteden, hét geld is niet geoormerkt voor welk beleidsterrein dan ook. 

- Het is de verwachting dat de reserves van de SR-il voldoende zijn om alle 
(frictie)kosten te dekken. Mochten er echter toch tekorten optreden dan worden deze 
kosten over de regiogemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel 
"inwoneraantal". Dit conform artikel 10.2, lid 4 waarin staat dat: 

'Voor de verdeling over de deelnemers van de in het derde lid bedoelde bijdrage 
wordt uitgegaan van het inwoneraantal op 1 januari van 'het jaar voorafgaande 
aan dat waarover de bijdrage is verschuldigd" 

Mochten er in enig jaar middelen overblijven dan worden deze baten over de 
regiogemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel "inwoneraantal". Dit als 
afgeleide van artikel 10.2, lid 4. 

- Ook bij de liquidatie wordt een conservatief financieel beleid gevoerd. Dat betekent 
dat middelen teruggaan naar de gemeenten op het moment dat zeker is dat deze 
middelen niet voor frictiekosten of het afrekenen van subsidies behoeven te worden 
aangesproken. Er wordt naar gestreefd dat regiogemeenten nimmer tekorten hoeven 
aan te vullen. 

- Met VOIL wordt afgesproken dat de middelen van de SR op een rekening courant 
verhouding met het ministerie van Financiën wordt aangehouden 
(schatkistbankieren). Het wordt niet ingezet voor financieringsconstructies, omdat de 
middelen contant gehouden moeten worden en de wens bestaat met deze middelen 
geen enkel risico te lopen. 

6.1 Aanpak financiële afwikkeling 

In-onderstaande - paragrafen -wordt -beschreven-over welke -middelen de-stadsregio-
beschikt ën wordt voorgesteld hoe hiermee om te gaan tijdens de liquidatie. Pas bij het 
opstellen van de jaarrekening 2014 zal duidelijk zijn welke bedragen precies beschikbaar 
zijn. .In. dit liquidatieplan wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de informatie uit de 
jaarrekening 2012, de l e bestuursrapportage 2013 en de begroting 2014. Hoewel er in 
de periode tot 1 januari 2015 nog het een en ander kan gebeuren, wordt in dit 
liquidatieplan een inschatting gemaakt van de bedragen die ultimo 2014 resteren en 
wordt, voorgesteld wat met deze bedragen te doen. Bij het opstellen van de jaarrekening 
2014 blijkt welke bedragen er exact resteren. Ook dan pas zullen de bedragen aan de 
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verschillende genoemde partijen worden overgedragen. De financiële afwikkeling 
gebeurt vanaf 1 januari 2015 door VOIL. Pas als de allerlaatste factuur van de stadsregio 
is betaald en de laatste jaarrekening is opgesteld, kan de SR-il worden opgeheven en 
pas dan zal de definitieve eindafrekening met de regiogemeenten plaatsvinden. De 
formele bevoegdheden die het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur op dit moment 
hebben t.a.v. de financiën en de P&C-producten gelden ook in de periode van liquidatie. 
De financiële afhandeling door VOIL betekent niet dat het College van Rotterdam een 
extra beslissingsbevoegdheid krijgt tav de stadsregionale middelen. 

In de onderstaande paragrafen worden de financiën van de SR benoemd en wordt per 
financieringsbron aangegeven of er naar verwachting middelen overblijven en ten bate 
van wie die (kunnen) komen. Achtereenvolgens worden de reserves, de langlopende 
schuld, de fondsen en de overige middelen gepresenteerd. In bijlage 1 is een 
liquidatiebegroting toegevoegd waarin de omvang en het verloop van deze middelen is 
weergegeven. 

6.2 Reserves 

Reserves behoren tot de eigen middelen van de stadsregio. De organisatie heeft ze zelf 
gevormd en ze mogen voor alle beleidsterreinen gebruikt worden. Soms heeft het 
algemeen bestuur al een bestemming aan een reserve gegeven (bestemmingsreserve). 
In de nota reserves, voorzieningen en fondsen staat die bestemming dan beschreven. 
Het algemeen bestuur mag echter te allen tijde besluiten deze bestemming te 
veranderen. Daarnaast zijn er ook een aantal vrij besteedbare reserves (vrije reserves). 
Op deze reserves ligt nog geen bestemming. 

6.2.1 Bestemmingsreserves 

Reserve Verkeer & Vervoer 

Deze reserve is tot en met 2010 gevoed met de overrente die op de nog niet bestede 
BDU is ontvangen. Deze overrente hoefde niet aan het fonds-BDU te worden 
toegerekend omdat het de renteontvangst betrof die de wél verplicht toe te rekenen refi-
rente oversteeg. De bestemming (cf nota reserves en fondsen) van deze reserve is het 
beleidsterrein Verkeer en vervoer en wordt daarom altijd als dekkingsmiddel 
meegenomen in de BDU-meerjarenreeksen. Het saldo medio 2013 bedraagt € 5 min. Dit 
bedrag zit nog in de reserve omdat onduidelijk is of in 2013 en 2014 nog steeds de refi-
rente vergoed moet worden over de BDU-middelen in de eigen fondsen. Nu door het 
schatkistbankieren de rente-inkomsten vrijwel nihil worden, zou het bijzonder zijn dat 
dèsondanks vanuit de eigen middelen wel een aanmerkelijk bedrag aan refi-rente aan de 
BDU moet worden toegevoegd. Het SKVV heeft deze kwestie aangekaart bij het 
ministerie van I&M en de verwachting is dat hier in 2013 duidelijkheid over komt. Dit 
betekent voor_d^reserve_verkeer en veryoet^dat bij de jaarrekening 2013 er slechts een 
bedrag in de reserve zal resteren dat voldoende is brh dë ref f - rente ' 'over - 2014 të~ 
vergoeden (indien noodzakelijk). De overmaat wordt in de jaarrekening 2013 ingezet ten 
behoeve van het beleidsterrein verkeer en vervoer. Uiteraard heeft het bestuur de 
vrijheid om de bestemming-van deze reserve-af te halen en de middelen uit te keren aan 
de regiogemeenten dan wel voor andere beleidsterreinen aan te wenden. 
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Reserve duurzaamheid (voorheen klimaat) 

Deze reserve dient ter dekking van activiteiten zoals opgenomen in de regionale 
duurzaamheidsagenda 2013-2016. Begin 2013 bevatte de reserve € 91.885. Het is de 
verwachting dat de reserve in 2013 geheel wordt uitgeput. Zo is dat ook verwerkt in de 
liquidatie begroting. Voorgesteld wordt indien in de loop der jaren blijkt dat er toch enige 
middelen overblijven, deze te verdelen over de regiogemeenten. 

Reserve doorlopende activiteiten 

Deze reserve is bedoeld voor de financiering van activiteiten die nog niet volledig zijn 
uitgevoerd en waarvan de realisatie doorloopt in volgende jaren. Het betreft betalingen 
in de vorm van kapitaalslasten en doorgeschoven gereserveerde exploitatiebudgetten. 
Begin 2013 bevatte de reserve € 626.406. De resterende boekwaarde van activa zal in 
de jaarrekening 2013 ineens worden afgeschreven en daarmee wordt het bedrag dat 
beschikbaar is voor dekking van kapitaalslasten in deze reserve volledig gerealiseerd. De 
doorgeschoven exploitatiebudgetten zullen naar verwachting op € 50.000 na ook volledig 
worden gerealiseerd in 2013. Indien bij het opstellen van de jaarrekening 2014 blijkt dat 
er inderdaad middelen over zi jn, dan worden deze verdeeld over de regiogemeenten. 

Investeringsreserve 

De investeringsreserve is voor de periode 2011-2014 beschikbaar om subsidies te 
verstrekken voor bedrijventerreinen, woonomgeving of groenblauw structuren. Begin 
2013 bevatte de reserve € 48.470.890. Hiervan was € 21.920.000 nog niet beschikt en 
dus vrij besteedbaar. Naar verwachting wordt er in 2013 ongeveer € 4.650.000 
gedoteerd aan de reserve (met name omslagbaten over 2012) en wordt er conform 
afspraken in november 2013 .doof het dagelijks bestuur de (laatste) tranche 2014 
verleend voor maximaal € 8.570.000 (subsidieplafond). Eind 2013 resteert er aldus 
ongeveer € 18.000.000 aan vri j besteedbare middelen in de reserve. 

In de 2 e helft van 2013 worden er, los van dit liquidatieplan, voorstellen gedaan aan het 
algemeen bestuur om van deze € 18.000.000 een deel in te zetten voor projecten op de 
beleidsterreinen economie en groenblauw structuren die een regionale werking hebben, 
waarbij de bijdrage van de SR van groot belang is en welke projecten belangrijk zijn om 
alsnog te realiseren. De voorstellen zullen het volgende behelzen: 

1. . Eenmalig verhogen van het subsidieplafond 2014 voor aanvragen op het terrein 
van economische herstructurering van bedrijventerreinen met een bedrag van € 

: 2.390.000. Naar verwachting overschrijden de aanvragen voor tranche 2014 het 
beschikbare budget met dit bedrag. Het niet honoreren van deze overmaat aan 
aanvragen zou kansrijke projecten onmogelijk maken. Dezé projecten voldoen 
aan de verordening en kunnen direct in uitvoering worden genomen. Het bestuur 

. zal in het najaar van 2013 gevraagd worden het subsidieplafond te verhogen. 

2. Daarnaast zijn er 2 bedrijventerreinen die voor de regio van evident belang zijn 
_ gp- waar"6irme"n"2'"'a '3 ' jaar 0a-2^1TTi0g~sTjbsfanti§re"Tri"grep"e'n'" wörden"*gedaan-: 

Spaanse Polder in Rotterdam en Nieuw-Mathenesse in Schiedam. Het gaat om 
een subsidiebedrag van € 1.260.000 per bedrijventerreinen en aanvullend € 

• - 140.000-proeesgeld voor de Spaanse Polder.-Het bestuur wordt naar verwachting 
ultimo 2013 gevraagd in te stemmen met deze voorstellen. De subsidieaanvragen 
zullen dan in 2013 in behandeling worden genomen. VOIL zal bij de afrekening 
toetsen of aan de voorwaarden in de subsidieverordening is gedaan. 
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3. De beschikbare middelen zijn onvoldoende om het uitvoeringsprogramma RGSP-3 
volledig te realiseren. Dit gegeven maakt dat scherp is gekeken naar projecten 
waar een bijdrage van de SR daadwerkelijk het verschil kan maken en 
voorgesteld wordt om twee projecten te prioriteren die beide een ontbrekende 
schakel vormen in een regionale verbinding. Het betreft het project Fietstunnel 
onder de N209. voor € 1.850.000 en het project Blauwe verbinding (deelproject 
Langs de Rhoonse baan) voor een bedrag van € 1.900.000. Het bestuur wordt 
naar verwachting ultimo 2013 gevraagd in te stemmen met deze voorstellen. De 
subsidieaanvragen zullèn dan in 2013 in behandeling worden genomen. VOIL zal 
bij de afrekening toetsen of aan de voorwaarden in de subsidieverordening is 
gedaan. 

4. In 2004 is de SR een .uitwerkingsovereenkomst PMR, deelproject Bestaand 
Rotterdams Gebied (BRG) aangegaan. Dit leidde tot de verplichting om € 
8.155.000 (prijspeil 2002, indexering 2% per jaar) beschikbaar te stellen voor 
projecten, waarvan maximaal € 3.155.000 (zijnde € 3.865.000 na indexering).uit 
de investeringsreserve. In 2012 is in dit kader € 3.300.000 aan subsidies vanuit 
de investeringsreserve verleend. Resteert 'een nog te verlenen bedrag na 
indexering van ongeveer € 565.000. Indien dit in de tranche 2014 niet wordt-
aangevraagd voor BRG, dient dit bedrag voor komende jaren te worden 
gereserveerd. 

Naar aanleiding van bovenstaande voorstellen (waar nog een besluit over wordt 
gevraagd aan het bestuur) zal het algemeen bestuur gevraagd worden om in 2013 voor 
een bedrag van € 8.820.000 voor extra subsidies te bestemmen en € 565.000 te 
reserveren voor toekomstige aanvragen. Afgezet tegen de beschikbare € 18.000.000 vri j 
besteedbare middelen in de reserve, resteert uiteindelijk € 8,6 min. in de reserve. 
Voorgesteld wordt dit vooralsnog niet te bestemmen en in de reserve te laten zitten. 
Alleen wanneer er zich uitgelezen mogelijkheden voordoen in 2014 om dit bedrag alsnog 
te besteden kan het geld voor deze doelen worden ingezet. Het dagelijks bestuur zal in 
die gevallen hiertoe voorstellen doen aan het algemeen, bestuur. Blijken deze 
mogelijkheden zich in 2014 niet vóór te doen, dan wordt voorgesteld de € 8,6 min. na 
het opstellen van de jaarrekening 2014, te verdelen over de regiogemeenten. Tevens 
wórdt voorgesteld (zie ook hoofdstuk 5, verordeningen) om over 2013 geen 
omslagbaten meer te heffen. Dit zou in 2014 moeten gebeuren, maar er wordt geen 
subsidies tranche 2015 meer verleend. Dit maakt heffing zinloos. Tenslotte wordt nog 
voorgesteld dat indien komende jaren verleende subsidies investeringsreserve 
uiteindelijk lager vastgesteld worden, de hierdoor overblijvende middelen over de 
regiogemeenten worden verdeeld.' 

6.2.2 Vrije reserves 

Algemene reserve 

De algemene reserve is gereserveerd ter dekking van onverwachte tegenvallers en de 
risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen. Begin 2013 bevatte de reserve € 
1.000.000. Het is de verwachting dat de reserve in 2013 en 2014 niet wordt 
aangesproken. Voorgesteld wordt deze reserve- (samen met - de reserve 
weerstandsvermogen)-te gebruiken voor de dekking van de frictiekosten. 
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Reserve weerstandsvermogen 

De reserve weerstandsvermogen is oorspronkelijk bedoeld als dekking voor onverwachte 
tegenvallers en de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen. De reserve is jaarli jks 
gevoed met het rekeningresultaat (met name bepaald door de renteopbrengsten). In 
2013 en 2014 vinden er nog toevoegingen plaats vanwege het rekeningresultaat en 
onttrekkingen vanwege RAS Jeugdzorg en liquidatiekosten. Met liquidatiekosten 2014 is 
in de begroting 2014 nog geen rekening gehouden maar vooralsnog wordt voor 2014 
uitgegaan van € 500.000. Ultimo 2014 bevat de reserve weerstandsvermógen naar 
verwachting een bedrag van € 12.457.173. Dit bedrag wordt gebruikt als dekking voor 
de frictiekosten.. Samen met de algemene reserve is er ultimo 2014 dus een bedrag van 
€ 13.457.173 beschikbaar. Dit is ruim voldoende om de conservatief geraamde 
frictiekosten van € 11.043.890 (zie onderstaande tabel) te dekken. 

Onderwerp : Kostenraming 

frictiekosten personeel € 7.164.268 

VOIL .. € 1.200.000 

CMC € 600.000 

Kosten sociaal statuut € 1.000.000 

Huurkosten € 1.019.622 

afkoop overige contracten € 10.000 

archiefkosten € 50.000 

Totaal fr ictiekosten € 11.043.890 

Voorgesteld wordt om de geraamde overmaat niet te verdelen over de regiogemeenten 
omdat met name de kostenramingen met onzekerheden omgeven zijn. Indien na 
definitieve opheffing van de SR nog middelen resteren in deze reserve, worden deze 
verdeeld over de regiogemeenten. Indien in de loop van de jaren er een tekort dreigt te 
ontstaan, zal dit conform artikel 10.2 van de GR worden verhaald op de regiogemeenten. 

6.3 Lang lopende schuld 

Dit betreft de verplichtingen t /m 2020 ten behoeve van de realisatie van de 
"laaghangend fruit projecten" en de l e prioriteitsprojecten uit het RGSP-2. De hoogte 
van het bedrag is gebaseerd op een vastgesteld bestedingsplan Het betreft de volgende 
bedragen, welke tot en met 2020 nog beschikbaar zijn. 
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PMR € 12.806.211 

Schieveen € 5.000.000 

Oranjebuitenpolder / Bonnenpolder € 1.240.000 

Kreken Voorne Putten € 650.000 

Brielsezoom Noord € 538.186 

Beheerkosten - Oranjebuitenpolder € 404.352 

Totaal € 20.638.749 

Ten aanzien van PMR heeft de stadsregio de mogelijkheid om de termijnen eerder af te 
rekenen met de provincie waardoor geen indexering hoeft te worden betaald. 
Gesprekken hierover lopen en het niet vergoeden van de indexering zou € 500.000 
kunnen opleveren. Daarnaast kan van het project Oranjebuitenpolder / Bonnenpolder € 
40;000 vrijvallen en is het project Kreken Voorne Putten vervallen. De € 650.000 die dit 
laatste oplevert is échter al toegevoegd aan de investeringsreserve. Per saldo resteert 
dus éen mogelijke meevaller van € 540.000. In de loop van 2013 zal dit blijken. 
Voorgesteld wordt om in dat geval dit restant te verdelen over de regiogemeenten. 

Waarborghypotheken 
In 2001 (5 hypotheken) en 2002 (1 hypotheek) zijn hypotheken verstrekt aan 
jeugdzorginstellingen ten behoeve van de financiering van hun huisvesting. Deze 
hypotheken zijn verstrekt ten laste van de. Rijksbijdrage Jeugdzorg. Het gaat om een 
bedrag van € 1.771.263. Wanneer de jeugdzorg in 2015 gedecentraliseerd wordt, 
zouden de waarborghypotheken naar de gemeente Rotterdam kunnen gaan, als grote 
belanghebbende bij de Jeugdzorg decentralisatie. Bij aflossing van een hypotheek door 
een instelling verdeelt de gemeente de middelen over de 15 voormalige regiogemeenten 
die het geld alleen tbv Jeugdzorg mogen inzetten. 

6.4 Fondsen 

Fondsen zijn middelen die door andere overheden als subsidie aan de stadsregio zijn 
overgedragen en welke door de stadsregio aan door deze subsidieverstrekker benoemde 
doelen moet worden besteed. De doelen zijn dus door derden bestemd en kunnen door 
de stadsregio niet worden veranderd. Middelen die niet besteed zijn moeten in principe 
terug maar de subsidieverstrekker en kunnen niet over de regiogemeenten worden 
verdeeld. Hieronder volgt een korte beschrijving van de fondsen. 

Groene verbinding-

Betreft de van het ministerie van I&M verkregen middelen voor voorbereiding en aanleg 
yan de Groene Verbinding, Naar verwachting zal na realisatie in 2014 ongeveer €. 
12.000.000 resteren. De uitwerkingsovereenkomst bepaalt dat dit bedrag wordt 
toegevoegd aan het projectbudget voor de aanleg van 750 ha natuur- en 
recreatiegebied. Er wordt overleg gevoerd met de provincie om wanneer de SR op 1 
januari 2015 ophoudt te bestaan, het project en de middelen over të dragen aan de 
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gemeente Rotterdam. Dit kan in de loop van 2015 gebeuren nadat de SiSa-verklaring is 
opgesteld., 

Luchtkwaliteit 

Betreft de via de provincie verkregen middelen van het ministerie van VROM ter 
verbetering van de luchtkwaliteit in de regio. Begin 2013 resteert er nog € 5,8 miljoen. 
Naar verwachting wordt in 2013 nog een fors bedrag verleend maar resteert op basis 
van de huidige subsidieplafonds en budget voor het uitvoeren van projecten, ultimo 
2013 een bedrag van € 1,6 miljoen. Het programma loopt tot en met 31 december 2014 
en gestreefd wordt naar een volledige uitputting van dit budget in 2014 middels het 
verlenen van subsidiebeschikkingen. In 2015/2016 vinden naar verwachting de laatste 
afrekeningen plaats. De middelen worden via SISA verantwoord en het niet bestede deel 
wordt uiteindelijk - naar verwachting in 2016 als de jaarrekening 2015 is opgemaakt -
verrekend met de provincie. VOIL wordt gevraagd de verleende subsidies af te rekenen 
en de jaarlijkse SISA verklaring op te stellen. 

BDU - nog te verplichten / reeds verplicht 

BOR - nog te verplichten / reeds verplicht 

Fonds OV - chipkaart 

Fonds RIS - Schiedam 

Betreft fondsen die bestemd zijn voor taken op het gebied van Verkeer & Vervoer en in 
dat kader ook meegaan naar de VR. Is hiervoor geoormerkt geld. 

Jeugdzorg algemeen 

Betreft de nog niet bestede Rijksgelden uit de doeluitkering Jeugdzorg. Begin 2013 was 
hierin een bedrag van € 3,9 miljoen beschikbaar. In de begroting 2013 wordt naar 
verwachting € 1,7 miljoen aan het fonds onttrokken waarna eind 20 i3 naar verwachting 
€ 2,2 miljoen resteert. Mutaties in 2014 zijn op dit moment nog niet te voorspellen. Nog 
niét duidelijk is wat er moet gebeuren met een mogelijk restant van de middelen in dit 
fonds ultimo 2014. Wellicht dat het Rijk eist dat de resterende middelen terug moeten 
naar het Ministerie. Beleidslijn voor dit fonds is dat de middelen worden ingezet voor 
jeugdzorg in de Rotterdamse regio. Dat betekent dus uitputting van de middelen in 2014 
of (indien teruggave aan het ministerie niet nodig blijkt) het verdelen van de middelen 
over de regiogemeenten ultimo 2014 met als bestemming "jeugdzorg". In 2015 dienen 
de subsidies 2014 nog te worden afgerekend. Evenals nu wordt de GGD gevraagd dit 
(onder regie van VOIL) voor haar rekening te nemen. Mocht de afrekening tot eén 
overschot leiden dan wordt dit verdeeld over de regiogemeenten^ met als_ bestemming 
•"jeugdzorg". "~ " 
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BWS verplicht 

Het fonds bevat verplichtingen met betrekking tot sociale koop. Het gaat om 45 dossiers 
waarvoor maximaal tot 2014 nog een jaarlijkse bijdrage uit moet plaatsvinden. Eind 
2014 is déze reserve dus afgewikkeld. Een eventueel restant wordt aan de deelnemende 
gemeenten uitgekeerd. 

ISV3 

Het fonds bevat de van de Provincie ontvangen middelen in het kader van de Stedelijke 
Vernieuwing. De stadsregio heeft deze middelen in 2013 volledig via subsidies beschikt. 
De ISV-3 middelen liepen afgelopen jaren mee met de verdeling van de middelen uit de 
investeringsreserve. Aan VOIL wordt gevraagd de beschikkingen af te rekenen. Indien er 
subsidies lager worden vastgesteld, moet het geld terug naar de provincie. 

SLOK 

Deze middelen worden ingezet in het kader van de Duurzaamheidsagenda en zullen 
daarmee eind 2013 volledig zijn besteed. 

6.5 Overige middelen 

Ultimo 2014 bezit de. stadsregio een obligatieportefeuille van nominaal 
(=aflossingswaarde) € 111,6 min. Het betreft 17 fondsen, die in 2015 en 2016 worden 
afgelost. Als gevolg van de voorgenomen invoering, per 1 januari 2014 van het verplicht 
schatkistbankieren voor alle medeoverheden mag sinds 4 juni 2012 niet meer worden 
belegd in middelen, die expireren (vri jkomen) na 31 december 2013. Wel mogen de 
obligaties die voor die ti jd zijn aangekocht hun looptijd uitdienen. Het gedwongen 
alternatief, overtollige middelen wegzetten bij de schatkist, levert bijna niets op. Het zo 
lang mogelijk aanhouden van obligaties is dus lucratief. 

De rente die de obligaties jaarli jks genereert, komt (na aftrek van de aan de fondsen 
waarin rijksmiddelen worden beheerd verplicht toe te rekenen rente) ten goede aan het 
rekeningresultaat van dat betreffende jaar. Naast deze renteopbrengsten, zijn de 
obligaties sinds de aankoopdatum in 2011 en begin 2012 door de voortdurende 
rentedaling in koers gestegen. Op basis van de actuele koerswaarde zou bij verkoop van 
de gehele portefeuille eind 2014 na aftrek van de bij aankoop mee gekochte en jaarl i jks 
afgeschreven resp. af te schrijven koersverschillen (het zgn. disagio) een netto 
koerswinst van € 6.225.670 resteren. 

De obligaties zijn indertijd gekocht op basis van de toen geldende en verwachté 
ontwikkelingen van eigen vermogen en de fondsen Groene Verbinding en BDU. 
Uitgangspunt daarbij is dat het eigen vermogen (incl. fonds Groen) en het fonds Groene 
Verbinding (nagenoeg) geheel in obligaties zijn belegd. Op basis van de hiervoor 

-genoemde-uitgangspunten resulteert dit ultimorZOM-in het volgende rekenmodel: 

27 



Financieringsbron Aandeel Nominale 
waarde incl. 

mee gekochte 
rente 

Koerswaarde 
2 juli 2013 

Boekwinst 

Eigen vermogen/Groenfonds 46,61% € 52.276.248 € 55.178.033 € 2.901.785 

Fonds Groene Verbinding 10,89% € 12.213.867 € 12.891.842 € 677.975 

Fondsen BDU 42,50% € 47.666.607 € 50.312:517 € 2.645.910 

100% € 112.156.722 € 118.382.392 € 6.225.670 

Het algemeen bestuur kan zelf bepalen waar de obligaties dan wel de koerswinsten 
heengaan. Wanneer de obligaties / koerswinsten meegaan met de betreffènde 
financieringsbronnen, biedt dat de mogelijkheid dat eind 2014 obligaties tot een bedrag 
van nominaal € 52.276.248 kunnen worden verkocht en de hierbij te realiseren 
boekwinst verdeeld kan worden over de regiogemeenten. De resterende obligaties gaan 
mee naar de nieuwe beheerders van respectievelijk het fonds Groene Verbinding 
(provincie/gemeente Rotterdam) en de BDU-fondsen (Vervoerregio). Omdat het fonds 
groene Verbinding echter al een forse overmaat kent (zie hoofdstuk 6.4) zou het 
opportuun kunnen zijn om ook die obligaties te verkopen en de boekwinst te verdelen 
onder, de regiogemeenten. Resteert het BDU-aandeel. Het algemeen bestuur mag 

-besluiten-ook-deze _obligaties-te--verkopen_en_de„boekwinst_te_verdelen_o.nder_:de 
regiogemeenten. Voorgesteld wordt echter gezien de herkomst van de middelen, deze 
obligaties mee te geven aan de Vervoerregio zodat deze de komende jaren het in de 
meerjarenraming BDU reeds begrote rendement op deze obligaties ook daadwerkelijk 
kan realiseren. 

Overigens zij nadrukkelijk vermeld dat het hier gaat om een rekenmodel, bedoeld om 
inzicht te geven in de mogelijkheden van tussentijdse liquidatie van de bestaande 
portefeuille. Uitgangspunt is en blijft dat ondanks de momenteel relatief hoge 
beurskoersen het aanhouden van .de obligaties tot het einde van de looptijd het beste 
rendement oplevert. Daarbij komt dat de (lange) rente niet of nauwelijks verder zal 
dalen en dat de beurskoersen yan deze obligaties zullen gaan dalen naarmate de 
feitelijke aflossingsdatum dichterbij komt. Met andere woorden, de koerswinst op deze 
obligaties zal bij verkoop -eind 2014 fors lager uitvallen dan de in het rekenmodel 
genoemde € 6,2 miljoen. Mocht desondanks tussentijdse aflossing per liquidatiedatum 
toch opportuun zijn, dan zullen de financiële gevolgen daarvan op dat moment in beeld 
worden gebracht. 

Samengevat hebben de regiogemeenten ultimo 2014 de keuze om € 64,5 miljoen aan 
obligaties te verkopen en daarmee de dan geldende boekwinst te verzilveren en uit te 
keren: óf de obligaties tot einde looptijd aan te houden en de jaarlijkse rente toe te 
voegen aan de reserve weerstandsvermogen. 
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6.5 Samenvatt ing financiën 

In dit hoofdstuk worden bovenstaande voorstellen nogmaals kort gepresenteerd 

Financieringsbron. 

Reserve Verkeer & Vervoer 

Reserve duurzaamheid 

Reserve doorlopende activiteiten 

Investeringsreserve 

Algemene reserve / 

Reserve weerstandsvermogen 

Lang lopende schuld 

Waarborghypotheken 

Resterend Bedrag 

Nihil 

Nihil 

€ 50.000 

€ 8.600.000 

€ 13.457.173 

€ 540.000 

€ 1.771.263 

Bestemming: 

VR 

Regiogemeenten 

Regiogemeenten 

In 2014 besteden indien er voorstellen komen, 
anders verdelen over regiogemeenten 

Ter dekking' van frictiekosten, die naar 
verwachting € 11.043.890 bedragen. Restant 
na liquidatie-fase uitkeren aan regiogemeenten 

Regiogemeenten 

Na aflossing, naar regiogemeenten met 
bestemming Jeugdzorg 

Groene.verbinding € 12.000.000 Naar Rotterdam tbv PMR 

Luchtkwaliteit Nihil Ministerie 

BDU - nog te verplichten / reeds 
verplicht. 

BOR - nog te verplichten / reeds 
verplicht 

Fonds OV - chipkaart 

Fonds RIS - Schiedam 

VR 

Jeugdzorg algemeen Nihil Naar regiogemeenten met bestemming 
Jeugdzorg 

BWS verplicht Nihil •Regiogemeenten 

ISV3 Nihil Rijk 

SLOK 

Obligaties 

Nihil Regiogemeenten 

Onzeker 57,5% regiogemeenten 

42,5% VR 
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7. Afwijkingen van de GR 

De huidige GR is niet geschikt voor de SR-il. De situatie is na 1 januari 2015 dusdanig 
anders dat die vraagt om aanpassingen. Voor zover mogelijk wordt voor de periode in 
liquidatie de GR van toepassing verklaard. De benodigde uitzonderingen daarop worden 
expliciet benoemd in paragraaf 7.1 van dit liquidatieplan.. 

7.1 Afwijkingen 

De GR kent 12 hoofdstukken en per hoofdstuk wordt aangegeven of er afwijkingen van 
de bestaande tekst noodzakelijk is. 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen 

Hieraan hoeft niets gewijzigd te worden. 

Hoofdstuk 2 taken, belangen én bevoegdheden 

In dit hoofdstuk worden de taken, belangen en bevoegdheden van de SR benoemd. Op 
zichzelf kunnen deze blijven staan, maar toegevoegd wordt dat de taken en 
bevoegdheden niet meer voor nieuwe projecten of nieuw beleid worden ingezet, maar 
alleen voor het (financieel) afwikkelen van zaken die al bestuurlijk besloten waren 
voordat de stadsregio in liquidatie ging. De betreffende taken worden te allen tijde onder 
regie van VOIL uitgevoerd. Op het in artikel 4 genoemde beleidsterrein jeugdzorg heeft 
de SR-il vanaf 1 januari 2015 geen enkele taak of bevoegdheid meer omdat de 
jeugdzorg naar de gemeenten gaat. 

Hoofdstuk 3 specifieke bevoegdheden 

In dit hoofdstuk worden de specifieke bevoegdheden van de stadsregio beschreven op 
de verschillende taakvelden. Deze komen voor een groot gedeelte van rechtswege te 
vervallen waardoor er alleen iets afgesproken hoeft te worden over wijze van beëindiging 
of overdracht werkzaamheden. Dat is gebeurd in hoofdstuk 3 van dit liquidatieplan. De 
artikelen die van rechtswege vervallen zijn 9 t /m 14, 16, 17 en 21 . De overige blijven in 
stand met de volgende afwijkingen: 

Artikel 15: sociaal beleid 

Het betreft een kan-bepaling en in hoofdstuk 3 is afgesproken dat deze taak niet door de 
SR-il wordt uitgevoerd. 

- Artikel TsTmNleuprogramrna^ r ~ ~ 

Het betreft een kan-bepaling en in hoofdstuk 3 is afgesproken dat deze taak komt te 
vervallen en dus niet door de SR-il wordt uitgevoerd .- - -

Artikel 19: groen en water 

Het AB zal geen aangepast of nieuw RGSP meer vaststellen 

30 



Hoofdstuk 4 bestuursorganen 

Dit hoofdstuk regelt de besturing van de stadsregio. De Wgr stelt in artikel 9, derde lid 
dat "het bi j een regeling ingestelde openbaar lichaam na zijn ontbinding bl i j f t 
voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. " Aanvullend zegt 
artikel 54, 6 e lid van onze eigen GR dat: "de organen van de stadsregio blijven, zo nodig, 
na het tijdstip van de beëindiging in functie totdat de liquidatie is voltooid." De 
bestuursstructuur zoals de SR die kent en welke in hoofdstuk 4 van de GR is beschreven 
blijft dus in stand. Wel worden er gezien de nieuwe situatie enkele afwijkingen op de 
huidige artikelen voorgesteld. 

De artikelen 24 tot en met 32 regelen de werkwijze van het AB. Voorgesteld wordt deze 
te handhaven zodat iedere gemeente zelf kan blijven participeren in de besluitvorming. 
Wel wordt voorgesteld het minimum aantal bijeenkomsten zoals dat in artikel 30 is 
gesteld op "tenminste vier keer per jaar" te verlagen naar het wettelijk minimum van 
"tenminste twee keer per jaar". 

De artikelen 33 tot en met 37 regelen de werkwijze van het dagelijks bestuur. 
Voorgesteld wordt deze tot 1 januari 2015 te handhaven, maar vanaf dat moment te 
werken met een kleiner dagelijks, bestuur omdat veel van de huidige portefeuilles na 
liquidatie geen inhoud meer hebben. Dit is een afwijking op het huidige artikel 33 van de 
GR. De Wgr eist dat een DB minimaal drie leden heeft: een voorzitter en twee andere 
leden. Voorgesteld wordt één van de extra leden in ieder geval te belasten met dë 
portefeuille middelen. Voorgesteld wordt dit vanaf 1 januari 2015 ook zo te doen, 
waarbij de voorzitter de burgemeester van Rotterdam is en de twee leden niet uit 
Rotterdam afkomstig mogen zijn. 

Hoofdstuk 5 Portefeuillehoudersoverleg en bezwaarschriftencommissie 

De portefeuillehoudersoverleggen zijn ingesteld ten aanzien van de taken en belangen 
zoals genoemd in artikel 4 van de GR. Omdat ten aanzien van dat artikel in dit hoofdstuk 
is gesteld dat de SR-il uitsluitend nog actief is voor het (financieel) afwikkelen van zaken 
die al bestuurlijk besloten zijn en geen nieuw beleid meer ontwikkelt, wordt voorgesteld 
om alleen het portefeuillehoudersoverleg Middelen te handhaven. De overige komen te 
vervallen. 

Hoofdstuk 6 secretaris 

Hoewel de functie van secretaris niet expliciet voorkomt in de Wgr, komt deze wel 
expliciet voor in de Gemeentewet en is daar een verplicht orgaan. Deze kan dus niet in 
het liquidatieplan opgeheven worden. Het is wellicht ook niet handig om te doen, want 
als gemandateerde van het dagelijks bestuur kan de secretaris veel handelingen 
uitvoeren waarover-anders het-dagel i jks bestuur zou moeten -besluiten- in een 
vergadering. Er zijn geen regels die bepalen wie secretaris moet zijn. Ook iemand van 
een andere organisatie, (gemeente) mag benoemd worden als secretaris van dë SR-il. 
Het lijkt belangrijk .voor _de SR-il dat. .de ,secretaris onafhankelijk is en daarom niet 
afkomstig is uit één van de regiogemeenten. 

Voorgesteld wordt om de persoon die namens VOIL de dagelijkse gang van. zaken tbv de 
SR-il aanstuurt en die geen ambtenaar is van de gemeente Rotterdam, te vragen tevens 
de rol van secretaris op zich te nemen. 
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Hoofdstuk 7 ambtelijk apparaat 

De SR-il kent geen vaste formatie meer; de taken worden uitgevoerd door en onder 
aansturing van VOIL. Overigens blijft het dagelijks bestuur bevoegd ten aanzien van de 
formatie van de ambtelijke organisatie en de organisatie van het ambtelijk apparaat 

Hoofdstuk 8 extern klachtrecht 

Hieraan hoeft niets te veranderen. 

Hoofdstuk 9 archief 

Het archief van de stadsregio wordt overgedragen aan het Stadsarchief van de 
gemeente Rotterdam. In 2013 wordt deze aansluiting al geregeld. VOIL zorgt dat nieuwe 
documenten vanaf 2015 bij het gemeentearchief worden aangeleverd voor vastlegging. 

Hoofdstuk 10 financiële bepalingen 

Vanaf 2015 wordt er geen inwonerbijdrage meer gevraagd aan de regiogemeenten. De 
frictiekosten worden gedragen uit de reserve weerstandsvermogen en deze is voldoende 
qua omvang. Daarnaast worden er alleen nog subsidies afgerekend en dat gebeurt uit 
beschikbare reserves en fondsen. De inwonersbijdrage is dus niet meer nodig. 

Hoofdstuk 11 toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 

Hieraan hoeft niets te veranderen. 

Hoofdstuk 12 overgangs- en slotbepalingen 

Hieraan hoeft niets te veranderen. Dit hoofdstuk is niet meer relevant na de liquidatie 

32 



Bijlage 1 

Liquidatiebegroting stadsregio Rotterdam 
2015-2018 
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1. Inleiding 

Deze Liquidatiebegroting stadsregio Rotterdam 2015-2018 is een bijlage bij het 
Liquidatieplan stadsregio Rotterdam. Uitgaande van een opheffing van de stadsregio per 
1 januari 2015, geeft de liquidatie begroting het verwachte verloop weer van de in de 
stadsregio Rotterdam in Liquidatie (SR-il) resterende middelen. Met inzet van deze 
middelen kan de SR-il voldoen aan de verplichtingen die tot en met 31 december 2014 
zijn aangegaan. Dit omvat tevens de betalingsverplichtingen jegens het personeel. De 
middelen van de SR-il zijn in te delen in reserves, fondsen en een langlopende schuld. In 
het tweede hoofdstuk komt het verloop van de reserves aan de orde, in hoofdstuk 3 het 
verloop van de fondsen en in hoofdstuk 4 het verloop van de langlopende schuld. In 
hoofdstuk 5 wordt in tabelvorm het verloop van de genoemde middelen samengevat. De 
middelen die betrekking hebben op het beleidsveld Verkeer en Vervoer maken geen 
onderdeel uit van deze bijlage. Van deze middelen wordt verondersteld dat ze overgaan 
naar de rechtsopvolger in dit kader. De middelen voor Jeugdzorg komen ook niet terug 
in de liquidatiebegroting omdat deze op 1 januari 2015 overgaan naar de gemeenten. De 
bedragen in deze liquidatie begroting komen overeen met de bedragen in het 
liquidatieplan. Het is de bedoeling dat zolang de stadsregio in liquidatie verkeert er 
jaarli jks een begroting wordt opgesteld. Uiteraard volgt eind van het jaar een 
jaarrekening. 
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2. Reserves 

De SR-il kent de volgende reserves: 

1. Algemene reserve 
2. Investeringsreserve 
3. Bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
4. Bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
5. Bestemmingsreserve duurzaamheid 

1. Algemene reserve 

De algemene reserve is gereserveerd ter dekking van onverwachte tegenvallers en de 
risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen. Begin 2013 bevat de reserve € 1.000.000 
en deze omvang zal het naar verwachting houden. Deze reserve moet in samenhang 
worden gezien met de reserve weerstandsvermogen. In principe wordt eerst de reserve 
weerstandsvermogen aangesproken bij de dekking van de frictiekosten gedurende de 
liquidatie. Indien deze reserve niet meer toereikend is wordt de algemene reserve 
aangesproken. Naar verwachting is de reserve weerstandsvermogen voldoende om alle 
frictiekosten te dekken, dit is echter een verwachting en geen garantie. Een eventueel 
overschot zal na opheffing van de liquidatiestatus worden uitgekeerd aan de 
regiogemeenten. Gesteld moet worden dat de raming van de frictiekosten met 
onzekerheden omgeven zijn. Indien in de loop van de jaren blijkt dat er een tekort 
ontstaat, zal dit conform artikel 10.2 van de GR worden verhaald op de regiogemeenten. 
Zoals gezegd is dit niet wat op dit moment wordt verwacht. 

2. Investeringsreserve 

De investeringsreserve is beschikbaar om subsidies te verstrekken voor herstructurering 
van bedrijventerreinen, ontwikkeling van woonmilieus of regionaal groenblauw. Begin 
2013 bevatte de reserve € 48.470.890. Hiervan was € 21.920.000 nog niet beschikt en 
dus vri j besteedbaar. Naar verwachting wordt er in 2013 ongeveer € 4.650.000 
gedoteerd aan de reserve (met name omslagbaten over 2012) en wordt er conform 
afspraken in november 2013 door het DB de tranche 2014 beschikt voor € 8.570.000. 
Eind 2013 resteert er aldus ongeveer € 18.000.000 aan vri j besteedbare middelen in de 
reserve. Voor deze € 18.000.000 is in het liquidatieplan voorgesteld om een deel in te 
zetten voor projecten op de beleidsterreinen herstructurering bedrijventerreinen en 
regionaal groenblauw. Het gaat om een totaalbedrag van € 8,8 miljoen. Samen met de 
al beschikte € 26,6 miljoen aan subsidies en het thans bekende subsidiëplafond voor 
2014 van € 8,6 miljoen dient er dan vanaf 2013 € 44 miljoen aan subsidies te worden 
afgerekend. Na 2017 resteert dan nog € 9,1 miljoen in de investeringsreserve. Van deze 

_middelen__dient.-._no,g__een._gedeelte_j:e_ j ^ ^ ^ 
Uitwerkingsovereenkomst Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). Het'gaat om ongeveer € 
0,57 miljoen. 

Wat resteert" aan vrij beschikbare middelen in de invësteringsfësërvë is € 8,6 miljoen. 
Voorgesteld wordt dit in 2014 vooralsnog in reserve te houden voor het geval er plannen 
zijn die met deze financiering "het verschil kunnen maken". Komen deze plannen niet 
dan zal bij het opstellen van de jaarrekening 2014 dit bedrag over de regiogemeenten 
worden verdeeld naar .rato van inwoneraantal. Tevens wordt voorgesteld (zie ook 
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hoofdstuk 5, verordeningen) om in 2014 over uitvoeringsjaar 2013 geen omslagbaten 
meer te heffen omdat er in 2014 ten laste van de investeringsreserve ook geen subsidies 
meer worden verstrekt. Er volgt dus geen tranche 2015. Heffing van omslagbaten 
verliest daarmee zijn doel. Tenslotte wordt, nog voorgesteld dat indien-beschikte 
subsidies uiteindelijk lager dan verleend worden, vastgesteld, de hierdoor overblijvende 
middelen naar rato van inwoneraantal over de regiogemeenten worden verdeeld. 

3. reserve doorlopende activiteiten 

Deze reserve is bedoeld voor de financiering van activiteiten die nog niet volledig zijn 
uitgevoerd en waarvan de realisatie doorloopt in volgende jaren. Het betreft betalingen 
in de vorm van kapitaalslasten en doorgeschoven gereserveerde exploitatiebudgetten. 
Begin 2013 bevatte de reserve € 626.406. De resterende boekwaarde van activa zal in 
de jaarrekening 2013 ineens worden afgeschreven en daarmee wordt het bedrag dat 
beschikbaar is voor dekking van kapitaalslasten volledig gerealiseerd. De doorgeschoven 
exploitatiè-budgëtten zullen naar verwachting op € 50.000 na ook volledig worden 
gerealiseerd in 2013. 

Voorgesteld wordt om het restant in 2015 te verdelen over de regiogemeenten naar rato 
van inwoneraantal. 

4. Reserve weerstandsvermogen 

De reserve weerstandsvermogen is gereserveerd ter dekking van onverwachte 
tegenvallers en de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen. De reserve wordt 
jaarli jks gevoed met het rekeningresultaat (met name bepaald door de 
renteopbrengsten). Begin 2013 bevatte de reserve € 12.817.226. Eind 2014 is dit 
afgenomen tot € 12.457.173. Van dit bedrag moeten gedurende de periode dat de 
stadsregio in liquidatie is, de volgende frictiekosten worden betaald: 

V Onderwerp Kostenraming 

frictiekosten personeel € 7.164.268 

VOIL € 1.200.000 

CMC € 600.000 

Kosten sociaal statuut € 1.000.000 

Huurkosten € 1.019.622 

afkoop overige contracten € 10.000 

archiefkosten € 50.000 

Totaal frictiekosten C 11.043.890 

De dekking voor deze kosten behelst de reserve weerstandsvermogen en de algemene 
reserve die samen optellen tot € 13,5 miljoen. Dat is voldoende. De € 11,0 miljoen wordt 
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gefaseerd, onttrokken aan de reserve weerstandsvermogen, al naar gelang het 
verwachte realisatiemoment. Uiteraard kan dit in werkelijkheid afwijken van hetgeen nu 
wordt geprognosticeerd. ' 

5. Bestemmingsreserve duurzaamheid 

Deze reserve dient ter dekking van activiteiten zoals opgenomen in de regionale 
duurzaamheidsagenda 2013-2016. Begin 2013 bevatte de reserve € 91.885. Het is de 
verwachting dat de reserve in 2013 geheel wordt uitgeput. 

Voorgesteld wordt indien er toch enige middelen overblijven deze in 2015 te verdelen 
over de regiogemeenten naar rato van inwoneraantal. 
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3. Fondsen 

De SR-il kent de volgende fondsen: 

1. Groene Verbinding 
2. Luchtkwaliteit 
3. SLOK 
4. ISV3 
5. Jeugdzorg 
6. BWS verplicht 

Fondsen zijn middelen die door andere overheden als subsidie aan de stadsregio zijn 
overgedragen en welke door de stadsregio aan door deze subsidieverstrekker benoemde 
doelen moet worden uitgeven. De doelen zijn dus door derden bestemd en kunnen door 
de stadsregio niet worden veranderd. Middelen die niet besteed zijn moeten terug maar 
de subsidieverstrekker en kunnen niet over de regiogemeenten worden verdeeld. 
Hieronder volgt een korte beschrijving en een weergave van het verloop van de fondsen. 

1. Groene verbinding 

Betreft de van het Ministerie van I&M verkregen middelen voor voorbereiding en aanleg 
van de Groene Verbinding. Voor regievoering, aanneemsom, ontsluiting Binnenland en 

jafkoop beheer wordt in 2013 en 2014 respectievelijk € 6,5 en € 9,1 miljoen geraamd. Er 
wordt overleg gevoerd met de provincie om wanneer de SR op 1 januari 2015 ophoudt 
te.bestaan, de regievoering en de middelen over te dragen aan de gemeente Rotterdam. 

Naar verwachting zal na realisatie in 2014 ongeveer € 11,7 miljoen resteren. De groene 
verbinding maakt onderdeel uit van het project 750 ha nieuw natuur- en recreatiegebied 
en de uitwerkingsovereenkomst bepaalt dat dit bedrag wordt toegevoegd aan het 
projectbudget voor de aanleg van 750 HA natuur- en recreatiegebied. Overdracht van 
middelen vindt naar. verwachting in 2015 plaats nadat de realisatie is afgerond. 

2. Luchtkwaliteit 

Betreft de via de provincie verkregen middelen van het Ministerie van VROM ter 
verbetering van de luchtkwaliteit in de regio. Begin 2013 resteert er nog € 5,8 miljoen. 
Naar verwachting wordt in 2013 nog een fors bedrag beschikt maar resteert op basis van 
de huidige subsidieplafonds en budget voor het uitvoeren van projecten, ultimo 2013 
een bedrag van € 1,6 miljoen van het luchtkwaliteitsbudget. Het programma loopt tot en 

_met .3.1.„de.cember.20.14,_Verwacht.wordt dat in 2014 het gehele restant budget wórdt 
beschikt maar dat zal blijken. In 2015 vinden naar verwachting de laatste afrekeningen 
plaats. De middelen worden via SISA verantwoord en het niet bestede deel wordt 
uiteindelijk - naar verwachting in 2016 als de jaarrekening 2015 is opgemaakt -
verrekend met de provincie. VOIL wordt gevraagd de verleende subsidies af te rekenen 
èn de jaarlijkse SISA verklaring op te stellen. 
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3. SLOK 

Deze middelen worden ingezet in het kader van de Duurzaamheidsagenda en zullen 
daarmee eind. 2013 volledig zijn besteed. 

4. ISV3 

Het fonds bevat de van de Provincie ontvangen middelen in het kader van de Stedelijke 
Vernieuwing. De stadsregio heeft deze middelen in 2013 volledig via subsidies beschikt. 
De ISV-3 middelen liepen afgelopen jaren mee met de verdeling van de middelen uit de 
investeringsreserve. Volgens het geraamde kasritme vinden in 2016 de laatste 
betalingen plaats en resteren er eind 2016 geen middelen. Aan VOIL wordt gevraagd de 
beschikkingen af. te rekenen. Indien er subsidies lager worden vastgesteld dan verleend, 
dient er verrekend te worden met de provincie. 

5. Jeugdzorg algemeen 

Betreft de nog niet bestede Rijksgelden uit de doeluitkering Jeugdzorg. Begin 2013 was 
hierin een bedrag van € 3,9 miljoen beschikbaar. In de begroting 2013 wordt naar 
verwachting € 1,7 miljoen aan het fonds onttrokken waarna eind 2013 naar verwachting 
€ 2,2 miljoen resteert. Mutaties in 2014 zijn op dit moment nog niet te voorspellen. Nog 
niet duidelijk is wat er moet gebeuren met een mogelijk restant van de middelen in dit 
fonds ultimo 2014. Wellicht dat het Rijk eist dat de resterende middelen terug moeten 
naar het Ministerie. Beleidslijn voor dit fonds is dat de middelen worden ingezet voor 
jeugdzorg in de Rotterdamse regio. Dat betekent dus uitputting van de middelen in 2014 
of (indien teruggave aan het ministerie niet nodig blijkt) het verdelen van de middelen 
over de regiogemeenten met als bestemming "jeugdzorg". In 2015 dienen de subsidies 
2014 nog te worden afgerekend. Evenals nu wordt de GGD gevraagd dit (onder regie 
van VOIL) voor haar rekening te nemen. Mocht de afrekening tot een overschot leiden 
dan wordt dit verdeeld over de regiogemeenten met als bestemming "jeugdzorg". 

6. BWS verplicht 

Het fonds bevat verplichtingen met betrekking tot sociale koop. Het gaat om 45 dossiers 
waarvoor maximaal tot 2014 nog een jaarlijkse bijdrage moet plaatsvinden. Een niét 
waarschijnlijk maar mogelijk restant zal worden verdeeld over de regiogemeenten naar 
rato van inwoneraantal daar het hier in tegenstelling tot de overige fondsen eigen 
middelen betreft. 
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4. Langlopende schuld 

Betreft de verplichtingen t /m 2020 ten behoeve van de realisatie van de "laaghangend 
fruit projecten" en de l e prioriteitsprojecten uit het RGSP-2. In het overzicht is rekening 
gehouden met vervroegde aflossing van de termijnen PMR en vrijval van het project 
Kreken Kweken Voorne Putten. In 2013 zal in overleg met de provincie blijken of de 
vervroegde aflossing en daarmee een restant in de langlopende schuld van € 0,5 miljoen 
gerealiseerd zal worden. De subsidieverlening aan Schieveen zal naar verwachting in 
2013 plaatsvinden evenals de subsidieverlening voor de Brielsezoom. 

Middelen Verplichtingen 

PMR 12.145.279 12.145.279 
Schieveen 4.000.000 1.000.000 5.000.000 

Oranjebuitenpolder/ Bonnenpolder 960.000 240.000 1.200.000 
Brielsezoom Noord 538.186 538.186 
Beheerkosten - Oranjebuitenpolder 404.352 404.352 
Totaal 20.481.573 -650.000 17.643.465 644.352 1.000.000 19.287.817 543.756 

Voorgesteld wordt om het eventuele restant als gevolg van vervroegde aflossing PMR en 
mogelijke lagere vaststelling van tot en met 2013 verleende subsidies in 2015 te 
verdelen over de regiogemeenten naar rato van inwoneraantal. 
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5. Verloop reserves, fondsen en langlopende schuld 

Omschrijving 

rtsuluatbeslening 

Saldo Toraegingtn Onttrekkingen Overdracht 
31-M12 

Geraamd Toevoegingen Onttrekkingen Overdracht 
saldo 

3M2-2013 

2014 

Geraamd 
saldo 

1015 

Toevoegingen Onttrekkingen Overdracht Geraamd 
saldo 

•.%;ir.erieriser\'i 
-irivestermsreserv; 
-BesitmmingsrtScrt: 
- :;5t£m[riinC:r::=rvi 
• BestemmiriCireïerv: 

r c r n 
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4.6:0.001) Ü.4SS.S2: i2.522.!17 

:76.405 50.001 
2.423.4S5 

1.000.000 

;.05;.60! 

Sttótjalreseivesi S3.006.M6 SJMJ.195 !!.3!SJS1 2.;34.;2! 14.591.402 8.596.533 15.036.559 50.000 16.787.090 

• Groene V:rt-woinc. 
'LucfcitefteK 
•SLOK . 

-m 
-letiGdzorc 

-EWSverpbt 

iJH-SOO 20.774.66 11.674.666 

ï.t!S.tl4 !.il0.2S! 2.641.2? 760.000 !.l!S.u5i 
17.64! 

j.oii.si; 
i.iiï.ïlS 

45.063 

2.017.73! 3.647,5!) 3.402.450 2.0!c.!S0 4.264.622 
!.;0!.S0i 2.165.1! 2.16S.Ü7 

30.329 14.73' 

334.06; SOi.727 

41.836.216 2.292.163 15.127.094 2.768.160 14.597,611 17.171.834 788.796 13.842.802 2.540.236 

- Ungloseriue schuld Groenprojecten 20,461.575 1S.253.465 2.166,106 2.168.101 

Totaal reserves, londsen in langlopeide sctiild 8.339.358 50.147.299 83.516.254 5.502.883 29.189.013 8.596.533 51,233.591 16.469.707 13.892.802 20.871.082 

Omschrijving lingen Onttrekkingen Overdracht Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Geraamd 

31-12-2018 

-Â emene reserve 
- Investeringsreserve ^ 
- Bestemmingsreserve doorlopende activiteiten 
- Bestemmingsreserve weerstandsvermogen 
' Bestemmingsreserve Klimaat 

5.695.418 

Subtotaal reserves 

- Groene Verbinding 
-Luchtkwaliteit 
-SLOK 
-ISV3 
-Jeugdzorg 
•BWS verplicht 

2.S40.236 

• langlopende schuld Groenprojecten 543.756 

Totaal reserves, fondsen en langlopende schuld 5.338.209 1.638,510 
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Bijlage 2 Waar gaan taken naar toe 

Algemeen/Bovenreg iona le activiteiten 

Vertegenwoordiging stadsregio in directieraad Zuidvleugel 
Nu zijn stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden ieder vertegenwoordigd in 
de directieraad Zuidvleugél. 
Voorstel: beëindigen; het is aan de MRDH om te bepalen of de MRDH 
vertegenwoordigd wordt in de directieraad Zuidvleugel; 

- Deelname aan platform marktsector Rotterdam: 
Is belangrijk onderdeel van het netwerk op het gebied van wonen: corporaties, 
projectontwikkelaars, bouwers, beleggers, makelaars, financiële dienstverleners. Ze 
zijn actief in de stad Rotterdam, maar veel deelnemers hebben ook belangen in 
diverse regiogemeenten. Stadsregio trekt de werkgroep Gebiedsontwikkeling. . 
Voorstel: beëindiging; het is aan de MRDH om te bepalen of de netwerkactiviteiten 
op het gebied van Wonen worden voortgezet 

- Deelname aan rijkstrajecten als Rijksstructuurvisie Zuidvleugel en Gebiedsagenda 
Zuidvleugel 
Tot op heden worden deze activiteiten via.de directieraad Zuidvleugel georganiseerd, 
op basis van gelijkwaardige personele inzet van de Zuidvleugelpartners. Gezien de 
beperkte personele capaciteit bij de stadsregio loopt de huidige inzet via inhuur van 
ambtelijke bijstand door de gemeente Rotterdam. 
Voorstel: beëindiging; het is aan de MRDH om te bepalen of de netwerkactiviteiten 
op het gebied van' Wonen worden voortgezet 

- Voorbereiding bo MIRT voor wat betreft Verstedelijking en gebiedsagenda 
Wordt via directieraad Zuidvleugel georganiseerd. ' v" 
Voorstel: beëindiging; hët is aan de MRDH om te bepalen of de netwerkactiviteiten 
op het gebied van Wonen worden voortgezet 

- Participatie in Stedenbaanplus 
Stedenbaanplus is een samenwerkingsverband tussen o.a. provincie, alle partners in 
de Zuidvleugel, Ministerie, NS en andere (semi) private partijen op het snijvlak van 
Ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer. 
Voorstel: participatie onderbrengen bij.de Vervoersautoriteit 

Participatie in Deltri 
Deltri is een samenwerkingsverband tussen 3 provincies, Drechtsteden, stadsregio 
Rotterdam, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf dat zich richt op de 
doorontwikkeling van en samenwerking tussen de haven- en maritieme complexen in 
zuidwestelijk Nederland. 

: — V o o r s t e l : beëindigen -

42 



Ruimtelijke ordening 
Beoordeling / advisering aan provincie bestemmingsplannen en structuurvisies van 
regiogemeenten 
Deze advisering maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen provincie en regio 
en heeft tot doel om te toetsen of gewenste lokale ontwikkelingen passen in het 
regionale beleid. 
Voorstel: beëindiging, aangezien deze taak niet past bij de vorm van samenwerking 
(netwerkgericht) in de metropoolregio. En dus terugleggen bij provincie. 

Deelname aan expertgroep Stad en regio ihkv uitvoering Havenvisie 
Op verzoek van het Havenbedrijf neemt de stadsregio déél aan deze expertgroep. 
Voorstel: beëindiging; deze taak past niet bij de beoogde vormgeving van de MRDH. 

Incidentele activiteiten Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
Nu wordt de stadsregio als vertegenwoordiging van de 14 gemeenten (exclusief 
Rotterdam) benaderd om inbreng te leveren en te reageren op voornemens en 
besluiten die in het kader van het Deltaprogramma voor het Rijnmondgebied worden 
voorbereid. 

Voorstel: beëindiging; deze activiteit past niet in het takenpakket van de MRDH. 

Reactie en input herziening provinciale structuurvisie 
Deze advisering maakt onderdeel uit van dë samenwerking tussen provincie en regio. 
De provincie oriënteert zich op nieuwe vormen van sturing, gegeven de gewijzigde 
economische en financiële omstandigheden. Provincie wil dit uitdrukkelijk samen met 
de bestuurlijke vertegenwoordigers van de regionale samenwerkingsverbanden 
vormgeven, waarbij de gedachte is om zoveel als mogelijk over te laten aan de 
regio's. 

Voorstel: beëindiging; deze activiteit past niet in het takenpakket van de MRDH. 

Gèbiedsprogramma Noordas 
De gebiedsgerichte benadering heeft geleid tot afspraken tussen de betrokken 
gemeenten en de rijksoverheid over de inpassing van de A13/A16. Wat resteert is de 
coördinatie en uitvoering, van diverse groenprojecten, die opgenomen zijn in het 
uitvoeringsprogramma RGSP3. Een integrale gebiedsgerichte benadering heeft voor 
dit gebied geen toegevoegde waarde meer. 
Voorstel: beëindiging. Het is aan de gemeenten of hier op één of andere manier een 
vervolg wordt gegeven 
Gèbiedsprogramma Rivierzones 
Binnen de stadsregio Rotterdam participeren acht gemeenten aan de Nieuwe 
Waterweg en het Havenbedrijf Rotterdam in het programma Rivierzones. In 
verschillende coalities werken de partijen aan gemeente-overstijgende opgaven om 

. het woon-, werk- en leefklimaat aan de rivier te verbeteren. Het programma bestaat 
nu uit 4 projecten en een Community of Practice (kennisnetwerk). De stadsregio 
faciliteert de samenwerkingspartijen door aansturing van deze projecten. 

~ 'Voórstël f beëï FTd igingTHefis aan" clë~g ëmëën ten öf-Kië r "dp een" e r a n de re ma n i er een" 
vervolg wordt gegeven 

Economie 
- Regionaal Economisch Overleg (inclusief secretariaat) 

Het REO functioneert als het portefeuillehoudersoverleg Economie, waaraan ook de 
provincie en de Kamer van Koophandel deelneemt. 

43 



Voorstel: overdracht aan MRDH 

Kantoren 
De afstemming van kantorenprogramma's vindt plaats tussen Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen en Capelle aan den .Ussel. Betrokken gemeenten vinden het waardevol 
om deze afstemming voort te zetten. Hoewel de aanpak van leegstand in kantoren 
primair een lokale aangelegenheid is, wordt op dit vlak tussen de 4 gemeenten 
kennis en ervaringen gedeeld. 
Voorstel: overdracht aan MRDH, omdat de strategie inzake knooppunten • een 
belangrijk onderdeel is van de provinciale structuurvisie en beïnvloeding hiervan in 
hët belang is van de betrokken gemeenten. De uitwisseling van kennis van leegstand 
heeft op de schaal van de metropoolregio een toegevoegde waarde. 

Bedrijventerreinen 
De herstructurering van bedrijventerreinen (aanjagen en faciliteren gemeenten,  
programmeren, investeren, subsidies bij provincie loskrijgen) is de afgelopen jaren  
zeer succesvol geweest, mede door de cofinanciering uit de Investeringsreserve. Met  
het vervallen van de regionale investeringsmiddelen en de fors verminderde  
provinciale subsidies kan het herstructureringsprogramma niet worden doorgezet.  
Ook de inzet op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen met een regionale  
functie had meerwaarde (Nieuw Reijerwaard), maar vergt inmiddels door de nadruk  
öp herstructurering, verdichting op bestaande bedrijfsterreinen en de activiteiten in  
Deltri-verband geen extra regionale inspanningen meer.  
Voorstel 
A • het Regionaal Herstructurering- en Ontwikkelingsbureau (RHOB) beëindigen; het 

• is aan de MRDH om te bepalen of de activiteiten van de RHOB worden opgepakt. 
B afhandeling van de verleende subsidies voor herstructurering bedrijventerreinen 

beleggen bij de stadsregio in liquidatie; 

Detailhandel: 
De regionale activiteiten richten zich op het formuleren van een regionale visie en 
strategie voor de detailhandelsstructuur, het overleg hierover met provincie, en de 
facilitering/procesondersteuning yan gemeenten bij de aanpak van 
detailhandelsconcentratie(s). Dit wordt door gemeenten zeer gewaardeerd. 
Voorstel: voortzetten in MRDH verband. 

Onderzoek (opdrachtgeversrol) 
Incidenteel wordt in opdracht van de stadsregio onderzoek .verricht als wordt 
geconstateerd dat er een kennislacune is, terwij l die kennis relevant kan zijn voor 
regionaal beleid en / of maatregelen. Zo is recent de samenhang tussen mainport en 
g'reenport onderzocht door de Kennisalliantie. 
Voorstel: voortzetten in MRDH verband. 

Wonen 
De activiteiten van de 'stadsrégio richten zich op 2 hoofdonderwerpen': de woningmarkt 
en de woonruimteverdeling in de sociale sector. 

- Woningmarkt 
Met betrekking tot de woningmarkt betreffen de activiteiten de herijking van het 
Verstedelijkingscenario 2010 - 2020 (tevens te gebruiken als regionale woonvisie), 
de afstemming en programmering op het sub-regionale schaalniveau, het maken van 
afspraken over ontwikkeling woonmilieus en marktsegmenten (m.n. sociale 
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voorraad-) met gemeenten, corporaties en marktpartijen, overleg met provincie over 
de regionale visie op wonen in het kader van de PSV, dé uitvoering ISV3 voor de 
niet-rechtstreekse gemeenten (delegatie door provincie, lopend tot en met 2014) en 
de monitoring op het sub-regionale niveau van planaanbod, vraagontwikkeling huur 
en koop, marktopname huur en koop, etc. Ter ondersteuning en stimulering van de 
realisatie van kwalitatieve woonmilieus worden naast de ISV3 gelden, middelen uit 
de investeringsreserve ingezet. De laatste tranche voor 2014 wordt in november 
2013 beschikt. 
Voorstel: 
A Sub-regionale afstemming: beëindiging; het is aan de betrokken gemeenten om 

te bepalen of de huidige sub-regionale afstemming wordt voortgezet. 
B Bestuursondersteuning, contact met de sub-regio's, periodieke actualisatie van de 

regionale woonvisie en monitoring: beëindiging; dit betreffen bovenlokale 
activiteiten die in beginsel de provincie regarderen. Daarnaast is op dit moment 
ook niet duidelijk welke activiteiten worden gepositioneerd bij de MRDH, die 
passen bij het ambitieniveau van de MRDH. 

C Afronding en verantwoording ISVS: gebeurt door stadsregio in liquidatie. 

Woonruimteverdeling 
De belangrijkste activiteiten met betrekking tot de woonruimteverdeling betreffen de 
actualisatie van de huidige regionale huisvestingsverordening (nu nog een wetteli jke 
taak), de monitoring van de toewijzing van huurwoningen in de sociale sector door 
de corporaties, het overleg met de Maaskoepel (hierbij zijn vrijwel alle corporaties in 
de regio aangesloten) en de provincie. Momenteel wordt in coproductie met de 
Maaskoepel het stelsel van de woonruimteverdeling herzien en vereenvoudigd, 
waarbij de consument centraal staat. Bedoeling is dit nog in 2013 vast te leggen in 
een Regionale huisvestingsverordening. 
De bestuurlijke wens is om op termijn van enkele jaren de  
huisvestingsverordeningen van de stadsregio Rotterdam en hët stadsgewest  
Haaglanden te harmoniseren, vanuit het streven naar een zo open mogelijke  
woningmarkt. Ook de provincie wil het bestuurlijk contact en de afstemming op het  
regionale niveau handhaven, echter de formele bevoegdheid ligt bij de provincie.  
Voorstel 
De verordenende bevoegdheid komt na afschaffing van de WGR-plus te liggen bij de 
gemeente. De Rotterdamse regio wordt echter beschouwd als een gebied waarin 
specifieke doelgroepen 'beschermd' dienen te worden. Daarom kri jgt de provincie de 
bevoegdheid om op verzoek van één of meerdere gémeenten bepaalde gemeenten 
op te leggen om.te komen tot een op elkaar afgestemde huisvestingsverordening. 

Groen 
Voor de activiteiten op het gebied van Groen is het Regionaal Groen Structuurplans 
(RGSP) leidend. Het RGSP3 geeft de ambities en concrete voornemens weer tot 2020. 
Echter, niet alle voornemens zijn financieel afgedekt. 

—- Structuurdiscussie~met provincie 
Op verzoek van de regiogemeenten participeert de stadsregio in de discussie over 
een effectievere en efficiëntere organisatie van het beheer van groen. Leidend 
principe is om ontwikkeling en beheer (tactisch en uitvoerend niveau) op het 
schaalniveau van de regionale landschappen te organiseren. De opschaling van de 
'recreatieschappen, de afschaffing van het Koepelschap, vermindering van het aantal 
beherende organisaties en een evenwichtiger verdeling van de beheerkosten zijn 
daarbij aan de orde. De provincie is initiator van deze structuurwijziging en de 
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verantwoordelijke overheid voor het bovenlokale groenbeheer én groenontwikkeling 
c.q. groenstructuur. 
Voorstel: beëindiging. Het is aan de provincie om te bepalen hoe het groenbeheer en 
de groenontwikkeling te organiseren en te financieren. 

Regionaal Groen Structuurplan 3 
In 2012 is het Uitvoeringsprogramma RGSP3 vastgesteld. De stadsregio voert de  
regie over de vele projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen  
(bijvoorbeeld het programma Kreken kweken op Voorne Putten) en heeft daarvoor  
contact met de individuele gemeente over de voortgang. Tevens wordt het overleg  
met de provincie gevoerd, waarbij het organiseren van de cofinanciering uit de  
provinciale middelen voor de projecten uit het RGSP3 een belangrijke doelstelling is.  
Daarnaast is de stadsregio regievoerder en opdrachtgever voor de uitvoering van  
enkele PMR-projecten.  
Voorstel: 
A De regie over dë uitvoering van RGSP3 projecten over te dragen aan de te 

vormen regionale landschappen (Voorne Putten, IJsselmonde, Hof van Delfland). 
In geval deze regionale landschappen nog niet zijn opgericht, wordt dit aan de 
provincie overgedragen. 

B Het contact mét de regionale landschappen, de lange termijn strategie, 
kennisdeling en de ontwikkeling van nieuwe financieringsconstructies te beleggen 

• bij de provincie. 
C De verantwoording over PMR-projecten over te dragen aan de stadsregio in 

liquidatie 
D De afhandeling van de verstrekte subsidies investeringsreserve over te dragen 

aan de stadsregio in liquidatie. 

Participatie Hof van Delfland 
Op dit moment levert de stadsregio een inhoudelijke bijdrage (via het Jaarcontract 
met Stadsontwikkeling Rotterdam) en een financiële bijdrage aan de activiteiten in 
het programma Hof van Delfland. Deze bijdragen komen te vervallen met de 
opheffing van de'stadsregio. De organisatie van de Hof van Delfland is onderwerp 
van gesprek, mede in relatie tot de organisatie van het beheer. 
Voorstel: Beëindiging van de participatie. 

Participatie Deltapoort 
Op dit moment levert de stadsregio een inhoudelijke bijdrage (via het Jaarcontract 
met Stadsontwikkeling Rotterdam) en een financiële bijdrage aan. de activiteiten in 
het programma Deltapoort. Deze bijdragen komen te vervallen met de opheffing van 
de stadsregio. De organisatie van Deltapoort is onderwerp van gesprek, mede in 
relatie tot de organisatie van 'het beheer, waarbij de inzet is om Dëltapoort op te 
laten gaan in de organisatie van het regionale landschap IJsselmonde. 
Voorstel: Beëindiging van de participatie. 

Stadslandbouw 
In het -RGSP3- s taat rde-ambi t ie-om-de- mogelijkheden- van-stadslandbouw^uit te 
dragen bij de regiogemeenten. 
Voorstel: Beëindiging. 

Milieu / Duurzaamheid 
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van het werk van de stadsregio, maar er 
zijn ook diverse (milieu)activiteiten die niet in andere programma's zitten. 
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Uitvoering Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (RAP) 
In nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam over de Rotterdamse Aanpak 
Luchtkwaliteit (RAL) wordt het programma uitgevoerd, vindt subsidieverstrekking 
plaats en wordt verantwoording afgelegd. 
Voorstel: Afwikkelen door de stadsregio in liquidatie. Het betreft de afwikkeling én 
afronding van een programma. 

Regionale duurzaamheidsagenda (voorheen klimaatagènda) 
De regionale duurzaamheidsagenda 2013 - 2016 is begin 2013 vastgesteld. 
Belangrijke doelstelling is de C02-reductie, in aansluiting op het Rotterdams Climate 
Initiative (RCI). De projecten op deze agenda worden voornamelijk getrokken door 
wethouders uit de regiogemeenten, daartoe ondersteund door hun eigen apparaat. 
De stadsregio zorgt voor coördinatie, procesgeld, procesondersteuning en 
kennisdeling van de resultaten. 
Voorstel: beëindiging. Het is aan de gemeenten of hièraan op één iof andere manier een 
vervolg wordt gegeven. 

Duurzame mobiliteit 
In dit programma en in Schoon op Weg zijn onder andere de doelstellingen om het 
aantal geluidgehinderden te verminderen (30% minder in 2015 tov 2006) en 
reducering van de C02 uitstoot opgenomen. 
Voorstel: beëindiging. De ontwikkelingen binnen de RET om naast tram en metro ook 
elektrische bussen te ontwikkelen/in te zetten kunnen de komende jaren vanuit dé 
concessieverlener gestimuleerd worden. 
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