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Onderwerp 

Zienswijze op concept documenten MRDH / SR. 
 

Geadviseerde beslissing raad 

1. In te stemmen met de concept reactie (bijlage nr. 87312) op: 
1.1 de agenda economisch vestigingsklimaat, 
1.2 de strategische bereikbaarheidsagenda, 
1.3 de ontwerpbegroting 2015 en 
1.4 de aanvullende verordeningen en regelingen. 
2. Deze reactie te beschouwen als een formele reactie als bedoeld in art. 2.1 van de 
concept gemeenschappelijke regeling MRDH, ter vaststelling in de constituerende 
vergadering van het algemeen bestuur na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke 
regeling MRDH. 

 
 

Inleiding 

In oktober 2013 en in juli 2014 heeft de gemeente concept documenten van de MRDH i.o. / 
Stadsregio Rotterdam (SR) ontvangen met het verzoek aan uw raad daar een zienswijze op te 
geven. Wij stellen u voor in te stemmen met de concept reactie zoals verwoord in de bijlage bij dit 
voorstel (nr. 87312). 

 
 

Beoogd effect 

Met het indienen van deze zienswijze geeft uw raad het algemeen bestuur van de MRDH i.o. 
enkele inhoudelijke aandachtspunten mee die belangrijk zijn voor Albrandswaard. 

 
 

Relatie met beleidskaders 

Ons te vormen economisch beleid stemmen wij af met de regio. In die zin bestaat er een 
wisselwerking met de agenda economisch vestigingsklimaat. 

 
 

Argumenten 
1.1 Stimuleren lokale economie moet passen binnen de agenda economische 

vestigingsklimaat. 

Wij hechten er aan de MRDH aan te geven dat de gemeente er vanuit gaat dat onze ambities ten 

aanzien van de ontwikkeling of herstructurering van bedrijfsterreinen en het stimuleren van de 

lokale economie passen binnen de agenda economisch vestigingsklimaat. 

1.2 Optimale verkeers- en vervoersbereikbaarheid is belangrijk. 

De bereikbaarheidsagenda mag geen belemmering zijn om ook andere overheden te 

betrekken bij verkeers- en vervoervraagstukken. 

1.3 Apparaatskosten moeten inzichtelijk zijn. 

Voor alle programma's (dus niet alleen economisch vestigingsklimaat) dient duidelijk te zijn hoe de 

apparaatskosten worden toegerekend. 

1.4 Inwonerbijdrage moet vooraf bekend zijn. 

Wij stellen voor dat de MRDH in een kaderbrief aangeeft wat de hoogte van inwonerbijdrage zal zijn 

zodat daar in de gemeentelijke begroting rekening mee kan worden gehouden. 
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2. Uw raad heeft op 24 juli 2014 besloten "in beginsel positief te staan tegenover toekomstige 

deelname aan de RMDH", maar pas een definitief besluit omtrent al dan niet / 

voorwaardelijke deelname te nemen na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel tot 

afschaffing van de WGR-plusregio's. Niettemin menen wij er goed aan te doen u voor te stellen 

nu reeds een zienswijze in te dienen omtrent genoemde documenten teneinde recht te doen aan 

de positie van onze gemeente in het traject naar de totstandkoming van de MRDH. 

 
 

Kanttekeningen 

Het indienen van deze zienswijze is niet bedoeld om wijzigingen aan te brengen in de 
gemeenschappelijke regeling MRDH. Deze is in definitieve vorm aan de aspirant deelnemers 
voorgelegd. 

 
Een voorstel omtrent al dan niet / voorwaardelijke deelname aan deze regeling, en - indien uw 

raad tot (voorwaardelijke) deelname besluit - een voorstel tot invulling van vacatures in de 

diverse gremia binnen de MRDH, willen wij u voorleggen in uw vergadering van 27 oktober 2014. 

 
 

Uitvoering/vervolgstappen 

inhoudelijke agenda's vastgesteld. 
 
 

Evaluatie/monitoring 

- 
 

Financiën 

De financiële consequenties van uw zienswijze zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Wel willen 
wij u ter informatie het volgende meegeven en, bij ongewijzigde omstandigheden, herhalen in 
ons voorstel aan u van 27 oktober aanstaande. 

 

De bekostiging van de MRDH vindt plaats door rijksmiddelen en door gemeentelijke bijdragen. De 

kosten van de Vervoersautoriteit worden gedekt door de rijksmiddelen. De kosten die samenhangen 

met de versterking van het economisch vestigingsklimaat worden gedragen door gemeentelijke 

bijdragen, die zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner. Deze bedraagt maximaal €2,45 per 

inwoner en ligt daarmee beduidend lager dan de huidige bijdrage van €4,65 per inwoner die 

momenteel aan de Stadsregio Rotterdam wordt afgedragen. Voor de bijdrage aan de MRDH 

bestaat dekking vanuit het bestaande budget. Daartegenover staat wel dat de stadsregio op meer 

beleidsgebieden activiteiten verricht. Dit betekent dat voor de niet door de MRDH over te nemen 

taken een budget van € 2,20 per inwoner resteert om deze taken budgetneutraal te kunnen 

uitvoeren. Het betreft hier taken op de gebieden milieu, wonen, groen en ruimte. Met omliggende 

gemeenten zijn we in gesprek op welke wijze aan de voor ons gewenste taken invulling gegeven 

kan worden. Daarbij is de inzet om bij de uitvoering van deze taken binnen het budget van €2,20 te 

blijven, door bijvoorbeeld samenwerking vorm te geven en kennis te delen via de inzet van eigen 

personeel.  De hoogte van de inwonersbijdrage en de ontwikkeling daarvan de komende jaren 

brengen wij graag onder de aandacht in de zienswijze. 

Juridische zaken 
- 

 
Communicatie/participatie na besluitvorming 

Het bestuursforum MRDH schriftelijk in kennis stellen van uw zienswijze conform bijlage. 
 
 
 



UITVOERING 

Nadat de Eerste Kamer de afschaffingswet WGR-plusregio’s heeft aangenomen, wordt er een 

constituerende vergadering van het algemeen bestuur MRDH i.o. belegd. Na verwerking, voor 

zover mogelijk naar het oordeel van de MRDH, van de ingebrachte zienswijzen, worden de 

begroting, de verordeningen en regelingen en de inhoudelijke agenda’s vastgesteld.    
 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
2. Antwoordbrief Antwoordbrief zienswijze concept documenten MRDH (87312) 
3. Aanvullende informatie Economie Albrandswaard in perspectief economische agenda MRDH 

(87369) 
4. Bijlage MRDH agenda economisch vestigingsklimaat (66580) 
5. Bijlage strategische agenda vervoersautoriteit MRDH (66592) 
6. Bijlage programmabegroting mrdh (66594) 
7. Bijlage verordeningen en regelingen mrdh (66598) 
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