
Samenvatting/opmerkingen liquidatieplan SRR 2015 
 
Financiële uitkomst 
 
Het liquidatieplan SRR van januari 2015 komt in de plaats van het vorige liquidatieplan.  
De frictiekosten van de liquidatie zijn conservatief geraamd op een totaal van € 8,39 miljoen. Er is een 
weerstandsvermogen beschikbaar van € 12,58 miljoen, zodat de frictiekosten budgettair neutraal 
uitpakken voor de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om het voordelig verschil aan de 
deelnemende gemeenten uit te keren. Mochten de frictiekosten alsnog hoger zijn dan worden deze op 
de deelnemende gemeenten verhaald. Dit risico dient te worden meegenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen van de gemeentebegrotingen. 
 
Op blz. 26 van het nieuwe plan is een samenvatting opgenomen van de financiële uitkomst. 
Het voorstel is om een bedrag van € 15,89 miljoen ineens met de gemeenten af te rekenen. Dat 
gebeurt dan nadat de jaarstukken 2014 van de SRR zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De 
cijfers kunnen onder invloed van de jaarstukken wellicht nog wat afwijken. 
Uitgaande van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten in de gewijzigde begroting 2015 
van de SRR komt het bedrag van € 15,89 miljoen neer op ongeveer € 13 per inwoner. Dat leidt dan tot 
de volgende voorlopige rekensom voor de BAR-gemeenten: 
 Inwoners p/inw  totaal 
Barendrecht 47371 € 13 € 615.800 
Albrandswaard 25071 € 13 € 352.900 
Ridderkerk 45237 € 13 € 588.000 
Als dit onderdeel van het liquidatieplan ongewijzigd wordt vastgesteld zou betaling van deze bedragen 
door de SRR in juli/augustus 2015 te verwachten zijn. 
 
Samenvatting vrijval middelen 
 
middel voorlopig

bedrag
opmerking 

Reserve duurzaamheid 0  
Reserve doorlopende activiteiten, restant saldo PM In de jaarstukken 2014 
Investeringsreserve, restant saldo 11.200.000 In de jaarstukken 2014 
Algemene reserve / Reserve weerstandsvermogen 4.190.000 In de jaarstukken 2014 
Langlopende schuld. vrijval 543.756 In de jaarstukken 2014 
Fonds groene verbindingen 0 Naar specifieke projecten 
Fondsen voor verkeer en vervoer 0 100% naar Vervoersautoriteit 
Fonds Jeugdhulp 0 100% naar GR Jeugdhulp 

Rijnmond 
Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies verplicht 0  
Fonds ISV3 0 Restant middelen naar 

Provincie 
Uitstaande obligaties en kasgeldleningen 
Aflossingen in 2015 en 2016. 

PM Tzt verdelen over MRDH 
(BDU, 85,7%) en de SR-il 
(14,3%), nader te bepalen bij 
de jaarstukken 2014. Daarna 
apart voorstel over wijze van 
verrekenen. 

Totaal voorlopig te verrekenen met deelnemende 
gemeenten

15.933.756 Bedrag definitief in jaarstukken 
2014 

 
Projecten met subsidie van de SRR 
In het liquidatieplan staat dat het streven is om de periode van liquidatie zo kort mogelijk te laten zijn. 
Er zijn nog diverse door de SRR gesubsidieerde projecten te realiseren, c.q. door de SRR af te 
rekenen. Het gaat dan om subsidies uit de Investeringreserve waarvan voor de periode 2015 en 
verder € 9,4 was toegezegd. Het ligt niet voor de hand dat voor deze projecten uitstel gaat worden 
verleend voor de afrekening. Willen de gemeenten met succes de nog te ontvangen subsidie claimen, 
dan moeten deze projecten worden gerealiseerd binnen de termijn die de SRR in de 
subsidiebeschikking heeft opgenomen. Indien verlenging van deze termijn nog mogelijk is moet dat 
tijdig worden aangevraagd en aan de voorwaarden voor verlenging voldoen. 



Voor zover er voor de BAR-gemeente nog projecten zijn die uit de Investeringsreserve zijn 
gesubsidieerd dan is het voor het zeker stellen van subsidie noodzaak dat de projecten die 
onderhanden zijn tijdig moeten zijn afgerond, c.q. projecten die nog moeten worden opgestart tijdig 
worden voorbereid. (Misschien lijkt het bovenstaande overdreven, maar ik heb dit geschreven met het 
project Noordstraat van Ridderkerk in het achterhoofd!). 
Toegekende subsidies die niet zijn besteed worden t.z.t. verdeeld over alle deelnemende gemeenten. 
 
Bijzonderheden per gemeente 
 
Barendrecht 
De van de SRR in 2014 ontvangen kasgeldlening van € 8 mln. dient de looptijd tot 11 maart 2015 uit. 
 
Albrandswaard 
Restant middelen in het Fonds Groeve verbindingen worden over lopende projecten verdeeld. Voor 
Buijtenland van Rhoon is € 8,4 miljoen beschikbaar. 
In het liquidatieplan staat hierover verder: “De overdracht van middelen naar een of meerdere PMR 
partners kan in de loop van 2015 gebeuren nadat de laatste accountantsverklaring over de 
realisatiekosten van de Groene Verbinding is opgesteld.” 
De van de SRR in 2014 ontvangen kasgeldlening van € 5 mln. dient de looptijd tot 9 maart 2015 uit; 
 
Ridderkerk 
Niet van toepassing. 
 
Peter Bakker 
Afdeling Financiën 
5 februari 2015 
 
 
 
 
 


