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Per brief met datum 27 augustus jl. heeft u namens de griffiers van 13 MRDH gemeenten bij 
het dagelijks bestuur van de MRDH aandacht gevraagd voor de termijnen in de piannmg- en 
controlcyclus. U vraagt deze aandacht mede in het licht van het nieuwe artikel 34b Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarin is opgenomen dat de gemeenschappelijke 
regelingen vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten dienen aan te bieden. 

Wij danken u voor uw brief en stellen het zeer op prijs dat u deze afstemming zoekt. In dit 
kader verwachten wij dat het tijdens het MRDH begrotingsproces 2016 aangekondigde overleg 
met de controllers van de MRDH gemeenten over (de kaders van) de begroting 2017 ook bij 
zal dragen aan deze gewenste afstemming. 

Telefonisch heeft nog een prettig verdiepend gesprek met u plaatsgevonden, waarin u onder 
meer heeft aangegeven dat als gevolg van afwijkende zienswijzeperioden van de diverse 
gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeenten deelnemen, het een uitdaging is om 
tijdig besluitvorming te organiseren. Uw voorstel om blijvend afstemming te zoeken over 
planningen nemen wij graag aan. 

In uw brief vraagt u ons om u voor 1 oktober het vergaderschema 2016 van de MRDH toe te 
sturen. Het vergaderschema MRDH 2016 is in het algemeen bestuur van 7 oktober jl. 
behandeld. Bijgevoegd treft u dit vergaderschema aan, voorzien van de relevante besluitdata 
binnen de planning- en controlcyclus. 

Het vergaderschema is mede afgestemd op het door u genoemde artikel 34b Wgr en op de 
artikelen 34 lid 2 Wgr (voor 1 augustus dienen de gemeenschappelijke regelingen de begroting 
aan te bieden aan gedeputeerde staten), artikel 34 lid 4 Wgr (voor 15 juli dienen de 
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gemeenschappelijke regelingen de jaarrekening aan te bieden aan gedeputeerde staten) en 
artikel 35 lid 1 Wgr (zienswijzeperiode ontwerpbegroting bedraagt acht weken). 

Uw verzoek om de zienswijzeperiode van de conceptbegroting te laten eindigen op 1 juli 
kunnen wij helaas niet honoreren. Om een tijdige behandeling van de begroting door de 
bestuursorganen van de MRDH plaats te kunnen laten vinden, dienen wij uw zienswijzen 
eerder te ontvangen. Een zienswijze periode die eindigt op 1 juli betekent voor de MRDH dat 
de begrotingsbehandeling door het algemeen bestuur na aanvang van het zomerreces (dat in 
2016 in onze regio op 9 juli begint) plaats zal vinden. Dit brengt als risico met zich mee dat het 
quorum niet gehaald wordt en er geen geldig besluit kan worden genomen en mogelijk de 
begroting niet voor de wettelijke datum van 1 augustus aan de provincie kan worden 
verzonden. 

Wij zullen daarom voor de komende begroting nagenoeg dezelfde planning hanteren als die 
van de MRDH begroting 2016. Die zienswijzeperiode van acht weken stond gepland van de 
derde week van maart tot de derde week van mei. Voor de MRDH begroting 2017 willen wij u 
graag tegemoet komen door de zienswijzeperiode met een week te verlengen. Wij zullen uw 
gemeente in dat geval dan wel verzoeken om ons binnen de periode van acht weken van de 
ontwerpzienswijze op de hoogte te stellen. 
Voor het vergaderjaar 2017 gaan wij, zoals hiervoor aangegeven, graag nader met u in 
gesprek over de knelpunten die u ondervindt bij het tijdig laten behandelen van de begrotingen 
van de diverse gemeenschappelijke regelingen door uw commissies en raden. 

Zoals door u gevraagd, hebben wij uw brief ter kennisname aangeboden aan het algemeen 
bestuur op 7 oktober jl. 

Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den haag, 

rnw.mr.drs. A.W.H. Bertram ing. A. Aboutaleb 
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Bijlage bij brief Termijnen planning- en controlcyclus 

MRDH vergaderschema 2016 - planning en control documenten 

feb-16 mrt-16 apr-16 jun-16 
Adviescommissie Va 17-feb 13-apr 01-jun 

Behandeling kadernota Begroting 2017 Behandeling Ontwerpbegroting MRDH 
2017 inclusief IPVa* en 1e 
begrotingswiiziqmq 2016 

Behandeling jaarrekening 2015 

Adviescommissie EV Web 14-apr 02-jun 
Behandeling kademota Begroting 2017 Behandeling Ontwerpbegroting MRDH 

2017 inclusief IPVa en 1e 
begrotingswijziging 2016 

Behandeling jaarrekening 2015 

Dagelijks bestuur MRDH 23-mrt 22-apr 1S-iun 
Ontwerpbegroting MRDH 2017 inclusief IPVa 
en 1e begrotingswijziging 2016 vrijgeven voor 
zienswijze: periode zienswijze 24 maart tot en 
met 18 m e i " 

Behandeling concept Begroting MRDH 2017 

inclusief IPVa en 1e begrotingswijziging 2016 

inclusief nota van beantwoording zienswijzen 
Behandeling jaarrekening 2015 

Algemeen bestuur MRDH 04-mrt 
Vaststelling kadernota Begroting MRDH 2017 

jul-16 nov-16 dec-16 
Adviescommissie Va 02-nov 

Behandeling 2e begrotingswijziging 2016 

Adviescommissie EV 03-nov 
Behandeling 2e begrotingswijziging 2016 

Dagelijks bestuur MRDH 23-nov 
Behandeling 2e begrotingswijziging 2016 

Algemeen bestuur MRDH 01-jul 09-dec 
Vaststelling Begroting MRDH 2017 
inclusief IPVa en 1e begrotingswijziging 
2016 inclusief nota van beantwoording 
zienswijzen 

Vaststelling 2e begrotingswijziging 2016 

Vaststelling jaarrekening 2015 

* IPVa: Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 
** De zienswijzeperiode eindigt op 25 mei voor die gemeenten waarvan het ontwerpvoorstel aan de gemeenteraad uiterlijk 18 mei door de MRDH is ontvangen. 
NB. 
De rekeningcommissie heeft tot taak het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van het verslag hiervan. In dit verslag wordt een advies opgenomen over de vaststelling van de jaarrekening. 
Over dit jaarrekeningonderzoek worden met de commissie nog procesafspraken gemaakt. 
Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zal vóór 15 april de voorlopige jaarrekening met verslag van de accountant aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden. 


