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Onderwerp 
Reactie op verzoek zienswijze eerste begrotingswijziging 2015 Stadsregio Rotterdam. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Kennis te nemen van de 1ste wijziging begroting 2015 van de Stadsregio Rotterdam. 
2. Geen zienswijze in te dienen over de 1ste wijziging begroting 2015 van de Stadsregio Rotterdam. 
 
 
Inleiding 
De dagelijks besturen van de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden zijn overeen gekomen om in 
geval de 'Wet afschaffing plusregio's' niet per 1 januari 2015 in werking treedt intensief te gaan samenwerken met 
als doel de uitvoering van de inhoudelijke agenda's van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) veilig te 
stellen. Dit zogenaamde 'Plan B' is op 9 juli 2014 ter kennis gebracht van het algemeen bestuur. De 1e wijziging 
begroting 2015 is in lijn met dit Plan B opgesteld. 
Deze herziene begroting wordt nu ter consultatie aan de raad voorgelegd. 
 
 
Beoogd effect 
Met de voorgestelde begrotings wijziging wordt het mogelijk gemaakt om vanaf 1 januari 2015 te 
starten met de uitvoering van de inhoudelijke agenda's de MRDH, ook al is de MRDH op deze datum 
nog niet formeel in werking getreden. De besluitvorming door de Staten-Generaal over de Wet 
afschaffing plusregio's is nog niet afgerond. Daardoor is het voor de stadsregio Rotterdam niet 
mogelijk om alle benodigde procedures om tot opheffing te komen klaar te krijgen voor 1 jan 2015. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 
2.1. Deze begrotingswijziging is een technische aanpassing om uitvoering van eerder genomen 
 besluiten mogelijk te maken. 
2.2. De gemeenteraad is akkoord gegaan met deelname aan de GR MRDH en heeft, onder indiening 
 van een zienswijze, ingestemd met de strategische agenda's op het gebied van verkeer en 
 vervoer en economisch vesting klimaat. Deze begrotingswijziging maakt het mogelijk om deze 
 inhoudelijke koers ook echt te gaan varen.   
2.3. Door deze begrotingswijziging wordt het mogelijk het oorspronkelijke tijdpad (starten vanaf 1 
 januari 2015) te volgen en de vaart en energie erin te houden.  
 
 
Overleg gevoerd met 
- adviseur financieen  
- coordinatoren MRDH 
 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
  



Uitvoering/vervolgstappen 
Zodra de Wet afschaffing plusregio's is aangenomen en de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de MRDH 
van kracht is zal de MRDH-begroting 2015 van kracht worden en zal de huidige begroting  2015 inclusief 1e 
wijziging begroting 2015 van de stadsregio worden ingetrokken.  
Voor de stadsregio wordt op dat moment het liquidatieproces in gang gezet met daaraan gekoppeld het opstellen 
en ter vaststelling aanbieden van een Liquidatiebegroting. 
Op dat moment worden de dan noodzakelijke besluitvormingsstukken voorgelegd aan de raden. 
 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
Deze wijziging heeft geen onvoorziene nadelige consequenties voor de gemeente. 
 
Bij de opstelling van de 1e wijziging begroting 2015 is - zoals toegezegd in de vergadering van het Algemeen 
bestuur van 9 juli 2014 - rekening gehouden met de opdracht van deelnemende gemeenten de inwonerbijdrage, 
incl. organisatielasten voor 2015 te beperken tot een bedrag van € 2,45 per inwoner.  
De beleidsprogramma's van de stadsregio zoals opgenomen in de begroting 2015 zijn omgevormd naar de 
aganda's van de MRDH (1. Verkeer; 2. Openbaar Vervoer en 3. Economisch Vestigingsklimaat). De kosten voor 
deze programma's komen op 2,45 per inwoner. 
Daarnaast is voor de afbouw en uitvoering van in 2015 nog lopende stadsregionale taken in deze 1e wijziging 
begroting 2015 een nieuw programma 4. Regiospecifieke taken opgenomen.  De kosten hiervan worden gedekt 
door geraamde onttrekkingen aan fondsen en reserves, een bijdrage van de gemeente Rotterdam en de vrij 
aanwendbare rentebaten uit belegde overige middelen. 
Per saldo wordt voor dit programma een tekort geraamd van € 1.534.398. Om te komen tot een sluitende 
begroting 2015 wordt voorgesteld het bij deze wijziging geraamde tekort voor 2015 te dekken door 
een onttrekking van € 1.534.398 aan de reserve Weerstandsvermogen.Dit heeft geen directe 
gevolgen voor de individuele gemeenten in 2015. Het weerstandsvermogen blijft nog op een 
voldoende niveau om de risico's te dekken. 
 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage 1ste wijziging begroting 2015 stadsregio Rotterdam - brief (102517) 
2. Aanvullende informatie 1e wijziging begroting 2015 Stadsregio Rotterdam (98481) 
3. Antwoordbrief reactie op verzoek zienswijze eerste begrotingswijziging Stadsregio Rotterdam. 

(102811) 
4. Aanvullende informatie Antwoord op vragen van de regiogemeenten omtrent de eerste 

begrotingswijziging 2015.  (102824) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


