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Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en Beleidsnota reserves, bijiage(n) 
voorzieningen en fondsen MRDH 2017 1. Ontwerpbegroting MRDH 

2018 
2. Beleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen 
MRDH 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij nodigen wij u uit om uw zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2018 en 
de Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2017 van de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag. 

De Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2017 is reeds in het vierde kwartaal van 
2016 opgesteld, maar op verzoek van de gemeenten in het algemeen bestuur van 4 november 
jl. is de zienswijzeperiode samengevoegd met die van de begroting 2018. 

Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 19 mei 2017 schriftelijk kenbaar te maken aan het 
dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het algemeen bestuur 
heeft middels de Kadernota MRDH begroting 2018 besloten deze zienswijzeperiode met een 
week te verlengen indien de ontwerpzienswijze uiterlijk 19 mei 2017 door de MRDH wordt 
ontvangen. Deze verlenging is ook van toepassing op de Beleidsnota reserves, voorzieningen 
en fondsen 2017. 

Ontwerpbegroting MRDH 2018 

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de MRDH gehouden de 
ontwerpbegroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten te sturen acht weken 
voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur van de MRDH 
zal de begroting behandelen in haar vergadering van 7 juli a.s. De bijgevoegde 
ontwerpbegroting is door het dagelijks bestuur op 22 maart 2017 vrijgegeven voor de 
zienswijze. Met het vrijgeven van de ontwerpbegroting voor zienswijze wordt tevens voldaan 
aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin bepaald is dat de 
gemeenten uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders dienen te ontvangen. 

Albrandswaard, Barendrecht, Brlelle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 



De kaderbrief van de Haaglanden gemeenten verzoekt eventuele afwijkingen van de 
kaderbrief op te nemen in de aanbiedingsbrief bij de begroting. Afwijking van het Haaglandse 
kader is aan de orde bij de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege de benodigde 
ambtelijke doorlooptijd en tijdige bestuurlijke behandeling (voor het zomerreces) dient de start 
en de sluitdatum van de zienswijzeperiode van de MRDH begroting 2018 drie weken naar 
voren te worden gehaald. De zienswijzeperiode als geheel blijft natuurlijk gelijk. 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur jaarlijks een 
Werkplan vast te stellen op basis van de strategische agenda. De concrete activiteiten worden 
met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de Begroting MRDH. De voortgang van de 
activiteiten wordt via de jaarrekening en de Bestuursrapportages gemeld. De ontwerpbegroting 
MRDH 2018 vervult derhalve tevens de functie van Werkplan. 

Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 

Op grond van de Financiële verordening MRDH 2015, artikel 12, dienen tenminste eens in de 
vier jaar de beleidskaders voor het instellen, muteren en opheffen van reserves, voorzieningen 
en fondsen door het algemeen bestuur te worden vastgesteld in de vorm van een beleidsnota, 
In dit artikel is ook opgenomen dat op de vaststelling van deze beleidsnota de 
zienswijzeprocedure van toepassing is. 

Vervolgtraject 

Op 21 juni 2017 worden de Ontwerpbegroting MRDH 2018, de Beleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen MRDH 2017, de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de 
adviezen van de adviescommissies besproken in het dagelijks bestuur. Op 7 juli 2017 vindt 
behandeling in het algemeen bestuur plaats. 

Voor eventuele vragen over de ontwerp begroting kan contact opgenomen worden met Eveline 
Fokkema via e.fokkema@mrdh.nl 

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

mtiCrnrTdre. A.W.H. Bertram ^^^i^^^ngrATAboutaleb 
secretaris-generaal / voorzitter 
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