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20 maart 2015 
Raadsinformatiebrief liquidatie Stadsregio Rotterdam 
Peter Wunderink 
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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De wettelijke basis voor de Stadsregio Rotterdam is met het afschaffen van de Wgr-
plus komen te vervallen. De Stadsregio is daardoor in liquidatie, in welk kader aan de 
deelnemende gemeenten stukken worden voorgelegd ter informatie en ten behoeve 
van de noodzakelijke besluitvorming. Omdat de besluitvorming onder tijdsdruk staat, is 
die overigens niet altijd goed te synchroniseren met de planning van besluitvorming in 
de deelnemende gemeenten.  
In het Beraad en Advies van 17 maart 2015 is een aantal stukken besproken dat de 
stadsregio aan de gemeente heeft voorgelegd voor besluitvorming, en het 
raadsvoorstel dat het college daar op 17 februari 2015 aan heeft willen verbinden 
(raadsvoorstel 146095 en bijlagen) ten behoeve van besluitvorming door de 
gemeenteraad op 7 april 2015. 
In het Beraad en Advies is op financieel-technische gronden verzocht om aanpassing 
van het raadsvoorstel, door in de punten voor besluitvorming ook een (voorlopige) 
voorziening op te nemen voor uit de liquidatie te ontvangen gelden. 
Verder is vanwege onduidelijkheid over de relatie  tussen twee in afzonderlijke stukken 
genoemde bedragen (is bedrag A inclusief of exclusief bedrag B?) is toegezegd, 
vooraf aan de besluitvorming in de raad, hierover helderheid te verschaffen. 
Deze raadsinformatiebrief voorziet in de gevraagde informatie over de aanpassing van 
het raadsvoorstel, de verhouding tussen de twee betrokken bedragen en de te 
verwachten gevolgen daarvan. 
 
KERNBOODSCHAP 
In het raadsvoorstel is een tweetal punten tot besluitvorming toegevoegd, om de vanuit 
de liquidatie te ontvangen gelden tot aan de definitieve afrekening veilig te stellen. 
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Het betreft de aanvulling van het voorstel met de beslispunten: 

 Het voorlopig voordelig saldo uit de liquidatie van de stadsregio toe te voegen 
aan de in te stellen bestemmingsreserve Liquidatie Stadsregio; 

 Na de definitieve afrekening het saldo uit de bestemmingsreserve te storten in 
de Algemene Reserve. 

 
Daarnaast is er duidelijkheid over de relatie tussen de twee bedragen uit  
enerzijds de Samenvatting/opmerkingen liquidatieplan SRR 2015 (A) en anderzijds de 
2e Wijziging Begroting 2015 Stadsregio Rotterdam (B). 
Het bedrag van € 15.933.756  (A) omvat de Reserve Weerstandsvermogen, zodat uit 
het bedrag dat volgens het betreffende stuk nog met de deelnemende gemeenten 
moet worden verrekend, ook het negatieve saldo ten bedrage van € 2.001.335 (B) 
worden vrijgemaakt.  
Met andere woorden moet onttrekking aan de reserve weerstandsvermogen van B 
volgens het voorstel, leiden tot verlaging van het aan de gemeenten uit te keren 
bedrag A tot € 13.932.421 
 
CONSEQUENTIES 
De consequentie van de toegevoegde beslispunten is dat de voor Albrandswaard uit 
de liquidatie van de stadsregio vrijkomende gelden pas kunnen worden aangewend 
voor gemeentelijke uitgaven of investeringen, als definitief duidelijk is dat die niet 
teruggevorderd kunnen worden vanwege financiële afwikkelingsproblematiek van de 
liquidatie van de stadsregio. 
De consequentie van de onttrekking van het negatief saldo van € 2.001.335 aan de 
reserve weerstandsvermogen zal voor Albrandswaard leiden tot een 
verhoudingsgewijze bijstelling van de ontvangsten, dus volgens raming van € 352.900 
naar € 308.574 
 
VERVOLG 
De deelnemende gemeenten worden door de stadsregio op de hoogte gehouden van 
de afwikkeling van de liquidatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


