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Betreft: Werkplan 2016 VERZONDEN 19 NOV. 2015 

Geacht bestuur, 

Op 24 september 2015 ontvingen wij (netwerkplan 2016 van de MRDH met het verzoek uiterlijk 18 
november zienswijzen hierover kenbaar te maken. Wij hebben in onze raadsvergadering van 16 
november 2015 besloten een zienswijze in te dienen. Een kopie van het raadsbesluit is bijgevoegd. 

Zienswijze 
Allereerst merken wij op dat uw werkplan niet ingaat op de ontvlechting van EV en VA. Graag vernemen 
wij de actuele perspectieven op de toekomstige organisatorische vormgeving van de MRDH, EV en VA 
en de effecten daarvan op de in het werkplan gepresenteerde zaken. 
Ten overvloede sturen wij u als bijlage nog een keer onze eerdere brief van 9 juni 2015 (174144). 

Wij vinden dat in het werkplan MRDH 2016 het belang van de relatie met andere en aangrenzende 
regio's (Drechtsteden/ Hoekse waard e.d.) benadrukt moet worden. Denk hierbij aan de samenwerking 
voor een HOV(Hoogwaardig Openbaar Vervoerslijn richting Drechtsteden en de Hoekse Waard en de 
verwachtte discussie over het belang van het het doortrekken van de A4-zuid. 

De MRDH ontwikkelt in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen een Roadmap Next 
Economy (RNE) voor de regio. De RNE moet leiden tot een strategie en een uitvoeringsprogramma met 
investeringsprojecten om de economie, werkgelegenheid en internationale concurrentiekracht van de 
MRDH-regio te versterken. 
Wij kunnen ons scharen achter het initiatief en de intentie voor deze Roadmap. Met klem willen wij echter 
benadrukken dat een en ander wel moet leiden tot een concreet uitvoeringsprogramma, waarbij de 
investeringen ruimschoots, door bijvoorbeeld Europese subsidieaanvragen, terugverdiend moeten 
kunnen worden. 
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Tenslotte vragen wij aandacht voor de positie en rol van de adviescommissies. Bij onze commissieleden 
overheerst het gevoel dat zij in het algemeen onvoldoende betrokken zijn bij de (voorbereiding van) de 
besluitvorming en daardoor achter de feiten aanlopen. Voorbeeld daarvan is de wijze van communicatie 
met betrekking tot tot de hierboven genoemde Roadmap ( Rifkin cs). 
Wij zien graag inzet op verbetering van de rol en positie van de adviescommissies. 

Met vriendelijke groet, 

De gemeenteraad van Albrandswaard, 
de griffier, 

mr. Renske van der Tempel 

Bijlage: Brief zienswijze ontwerpbegroting 2016 (174144) 

de voorzitter, 

drs. Hans-Christoph Wagner 
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Geacht bestuur, 

Op 23 maart 2015 heeft u uw ontwerpbegroting 2016 toegestuurd om ons de gelegenheid te geven 
daarop onze zienswijze te geven. 
U heeft gevraagd een zienswijze te geven voor 18 mei 2015; dit is voor Albrandswaard onhaalbaar 
gebleken. Wij hebben de stukken op 19 mei 2015 besproken in onze Vergadering Beraad en Advies 
ter voorbereiding van besluitvorming in de raad van 8 juni 2015. 
Vanwege de prangende termijn ontvangt nu reeds, vooruitlopend op en onder voorbehoud van een 
nog te nemen raadsbesluit, onze zienswijze. 
De voorgelegde ontwerpbegroting is voor ons aanleiding tot het maken van de navolgende 
opmerkingen: 
1. In de beantwoording van vragen over de kadernota van de begroting 2016 is toegezegd dat in de 

begroting 2016 de financiële risico's verder zouden worden uitgewerkt. Wij constateren tot onze 
spijt dat dit nog niet is gebeurd. Wij verzoeken u alsnog te voorzien in de gevraagde nadere 
uitwerking en aan te geven op welke termijn wij die risico-analyse tegemoet kunnen zien; 

2. Van rijkswege is aangegeven dat de Vervoersautoriteit (Va) vormgegeven dient te worden als een 
zelfstandige organisatie die zich geheel en uitsluitend bezig houdt met aangelegenheden op het 
gebied van verkeer en vervoer. Dit impliceert een andere organisatorische vormgeving dan thans 
in MRDH-verband is doorgevoerd, terwijl nergens in de ontwerpbegroting aandacht naar 
toekomstige organisatorische maatregelen en de mogelijke gevolgen daarvan uitgaat. Wij 
verzoeken u op dit punt, voor zover dat mogelijk is, aanvullende informatie te verschaffen. 

Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Albrandswaard, / , 

Eïffiww Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 60611 11 - E lnfo@albrandswaard.nl 

mr. Renske van der Tempel 


