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VERZONDEN - 9 JUNI 2015 

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, 

ËÏHpSt Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 


