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Geacht bestuursforum van de MRDH i.o., 

 

De Metropoolregio i.o. (verder: MRDH) ende Stadsregio Rotterdam (verder: SR) heeft 

ons in oktober 2013 en in juli 2014 gevraagd een zienswijze in te dienen op een aantal 

door u c.q. door de SR aangeboden documenten. In deze brief gaan wij in op dit 

verzoek.  

 

Agenda Economisch Vestigingsklimaat 

De gekozen aandachtsgebieden binnen de economische agenda van de MRDH i.o. 

kunnen in algemene zin rekenen op onze instemming. Wel constateren wij dat de 

agenda en de daaraan gekoppelde ambities nog enigszins globaal en abstract van 

karakter zijn. Begrippen als ‘kenniseconomie’, ‘nieuwe kansen voor de maakindustrie’ 

en ‘ecologisering van de economie’ vragen om nadere concretisering, waarin ook 

lokale ondernemers (waaronder zzp’ers) zich kunnen herkennen. Wij vinden het 

belangrijk dat de meerwaarde van een gezamenlijke economische agenda ook binnen 

de lokale economie wordt ervaren.  

 

Zonder tegenbericht vóór aanvaarding van het wetsvoorstel tot afschaffing van de 

WGR-plusregio’s door de Eerste Kamer, gaan wij er van uit dat onze ambities ten 

aanzien van de ontwikkeling of herstructurering van bedrijfsterreinen en het stimuleren 

van de lokale economie, passen binnen deze agenda.  
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Strategische bereikbaarheidsagenda 

Met het oog op het optimaliseren van de verkeers- en vervoersbereikbaarheid van 

gemeentelijke kernen en bedrijfsterreinen hechten wij waarde aan een goede 

samenwerking met de provincie Zuid Holland en andere overheden die bevoegd zijn 

op dit terrein. Het al dan niet deelnemen aan de MRDH doet daaraan niets af. 

 

Ontwerpbegroting 2015 

De ontwerpbegroting is onderverdeeld naar de afzonderlijke programma’s. De 

programma’s verkeer en openbaar vervoer worden volledig bekostigd vanuit de BDU-

gelden. Het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt bekostigd uit de 

inwonerbijdrage. De dekking van de apparaatskosten zijn voor het Economisch 

Vestigingsklimaat expliciet in de programmabegroting opgenomen, maar voor de beide 

andere programma’s ontbreekt een transparant overzicht. Wij vinden het wenselijk dat 

ook voor de programma’s die vanuit de BDU-gelden worden gefinancierd duidelijkheid 

wordt geboden over de toerekening van de apparaatskosten. Dan is er ook inzicht in 

de mate waarin de apparaatskosten zich verhouden tot de totale lasten binnen deze 

programma’s. 

 

In dit kader past ook de opmerking dat het belang van de MRDH in de 

Verkeersonderneming in concrete financiële cijfers uitgedrukt dient te worden. De 

Verkeersonderneming is een bestaande verbonden partij van de Stadsregio Rotterdam 

en wordt straks verbonden aan de MRDH. In de concept begroting staat vermeld dat 

de bijdrage van de SR aan de Verkeersonderneming de komende periode door de 

MRDH vanuit het voor de Rotterdamse regio geoormerkte deel van de BDU-gelden 

wordt gefinancierd. Dit kan concreter worden gemaakt. 

 

Het Stadsgewest Haaglanden kent een mobiliteitsfonds dat momenteel wordt gevuld 

door een inwonerbijdrage van 9,13 euro. Dit blijft in stand tot 2017. Het is ons niet 

duidelijk hoe de inzet van de middelen uit dit fonds zich verhoudt tot inzet van andere 

middelen. Weliswaar staat in de begroting dat deze middelen uitsluitend worden 

ingezet voor de gemeenten uit het voormalig Stadsgewest, maar niet duidelijk is of dit 

bijvoorbeeld betekent dat er geen vermenging kan plaatsvinden met de inzet van BDU-

middelen. 

 

Verordeningen en overige regelingen 

In de Financiële verordening is niets opgenomen over de ontwikkeling van de 

inwonerbijdrage. Op basis van de meerjarenbegroting wordt tot 2018 uitgegaan van 

een ongewijzigde inwonerbijdrage. Wij zien graag dat in een kaderbrief de hoogte van 

de inwonerbijdrage wordt vastgelegd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 3/3 

 

 

Wij vinden het wenselijk dat in de Financiële verordening wordt opgenomen dat in de 

begroting en het jaarverslag inzicht geboden moet worden hoe de apparaatskosten 

zich verhouden tot de totale lasten binnen de verschillende programma’s. Dit kan door 

art. 4 en 9 op dit punt aan te vullen als volgt: 

 

Art. 4 lid 3: 

Voorts worden in de paragraaf bedrijfsvoering de principes van de toerekening van de 

bedrijfsvoeringskosten uiteengezet en de verdeling van de bedrijfsvoeringskosten over 

de programma’s opgenomen. 

 

Art. 9 lid 3: 

Voorts wordt in de paragraaf bedrijfsvoering de verdeling van de werkelijke 

bedrijfsvoeringskosten over de programma’s opgenomen. 

 

In de concept gemeenschappelijke regeling staat alleen dat in de uiteenzetting van de 

financiële positie een toelichting wordt gegeven op de stand van de reserves en 

voorzieningen. Hoe het beleid tot stand komt, wordt nu niet geregeld, terwijl met het 

beleid voor reserves en voorzieningen wel invloed op het budgetrecht wordt 

uitgeoefend. Dit recht is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Omdat het 

budgetrecht via de begroting onderworpen is aan de zienswijzeprocedure, en het bij 

reserves en voorzieningen om grote bedragen kan gaan, is het aan te bevelen om ook 

het beleid voor reserves en voorzieningen aan de zienswijzeprocedure te 

onderwerpen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de raad van de gemeente van Albrandswaard, 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 

 


