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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze Ontwerp Begroting 2018 en Ontwerp Beleidsnota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 
MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De zienswijze (verseonnummer 1207239) op de Ontwerp Begroting 2018 en op de Ontwerp 
Beleidsnota Reserves, Voorzieningen en Fondsen van de MRDH vast te stellen en te verzenden 
aan de MRDH. 

2. Met deze zienswijze aandacht te vragen voor: 
a. Voldoende tijd voor ambtelijke betrokkenheid van de gemeentelijke financieel 

specialisten bij de totstandkoming van de begroting. 
b. Het betrekken van de gemeenteraden bij toekomstige besluiten met grote financiële 

gevolgen. 
 
Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur van de MRDH heeft op 22 maart de Ontwerp Begroting 2018 en de Ontwerp 
Beleidsnota Reserves, Voorzieningen en Fondsen voor zienswijze aangeboden. 
Na de zienswijzeprocedure zal het Algemeen Bestuur beide stukken definitief vaststellen.  
 
In de begroting is vanaf 2018 het onderscheid tussen de voormalige Stadsregio Rotterdam en het 
Stadsgewest Haaglanden in begroting en boekhouding van de MRDH verdwenen. Tot en met 2017 
waren de beide regio’s nog apart zichtbaar in de begroting. Ook het Mobiliteitsfonds Haaglanden, 
waarvoor de betreffende gemeenten een aparte inwonerbijdrage betaalden, wordt met ingang van 2018 
beëindigd. 
 
In de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen worden de beleidskaders voor dit onderwerp 
vastgelegd. Conform de financiële verordening van de MRDH wordt deze iedere vier jaar opnieuw 
vastgesteld. 
 
Beoogd effect 
Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de ontwerpbegroting kenbaar maken en daarmee 
invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van deze gemeenschappelijke regeling. 
 
Relatie met beleidskaders 
De gemeente Albrandswaard neemt deel aan de MRDH en heeft belang bij een sterk regionaal 
economisch vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid. 
 
Argumenten 

2a Zo is er ruimte voor dialoog.  
Financieel-technische details worden dan vroegtijdig besproken. De zienswijze kan zich dan 
meer richten op bestuurlijke keuzes. 
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2b Er worden volgend jaar ingrijpende besluiten verwacht.. 
De begroting is een vertaling van eerder gemaakte keuzes en genomen besluiten, zowel 
beleidsmatig als financieel-technisch. Nieuwe ingrijpende keuzes zijn in deze begroting niet aan 
de orde. Het komende jaar worden bij de MRDH besluiten verwacht die ingrijpende financiële 
gevolgen kunnen hebben. Het betreft in elk geval de subsidieverordening en uitvoeringsregeling 
Vervoersautoriteit.  

 
Kanttekeningen 

1. Het is nodig om de MRDH al vóór de raadsvergadering van 29 mei te informeren over de 
zienswijze.. 

De indieningstermijn van de zienswijze is 19 mei. Afhankelijk van de behandeling in Beraad en Advies zal 
de zienswijze aan de MRDH worden aangeboden, onder voorbehoud van vaststelling door de Raad.  
 
Financiën  
De gemeente draagt een inwonerbijdrage af aan de MRDH. Deze bijdrage komt ten goede aan het 
programma Economisch Vestigingsklimaat en de bijbehorende directe personele kosten. De 
inwonerbijdrage wordt geïndexeerd met 1%, en zal in 2018 € 63.016 bedragen. NB de baten van de 
MRDH bestaan vooral uit bijdragen van het Rijk. De inwonerbijdragen van alle gemeenten samen dragen 
voor minder dan 1% bij aan de baten.  
 
Uitvoering 
Op 7 juli zal het Algemeen Bestuur van de MRDH naar verwachting de begroting 2018 en de 
beleidsnotitie reserves, voorzieningen en fondsen definitief vaststellen. Dan zal het AB ook de nota van 
beantwoording voor deze zienswijzeprocedure vaststellen. 
 
Poortugaal, 24 april 2017, 
 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

 Concept zienswijzebrief (nr. 1207239) 

 Concept raadsbesluit (nr. 1207246) 

 Aanbiedingsbrief MRDH (nr. 1204780) 

 Ontwerp Begroting 2018 (nr. 1204781) 

 Ontwerp Beleidsnota Reserves, Voorzieningen en Fondsen (1204782) 
 


