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01.00 Benoemen voorzitter Rekeningcommissie

20221212 1.0  Verordening Rekeningcommissie MRDH 2015.PDF

02.00 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
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20221212 3.0 bijlage b - Reactiebrief AB aan Rekeningcommissie.pdf

05.00 Doorkijk op proces en planning Jaarstukken 2022
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06.00 Invoering rechtmatigheidsverantwoording
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07.00 Ter informatie

07.01 1e Bestuursrapportage 2022

20221212 7.1 1e Bestuursrapportage MRDH 2022.pdf
20221212 7.1 Begrotingswijzigingen 1e Bestuursrapportage MRDH 2022 in één
oogopslag.pdf
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20221212 7.1 Concept 2e Bestuursrapportage MRDH 2022.pdf
20221212 7.1 Concept Begrotingswijzigingen 2e Bestuursrapportage MRDH 2022 in één
oogopslag.pdf

07.03 Concept – Controleprotocol accountantscontrole MRDH Jaarrekening 2022

20221212 7.2 Concept controleprotocol.pdf

08.00 Rondvraag en sluiting

09.00 Themapresentatie werking ov-concessies (facultatief)
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Verordening rekeningcommissie MRDH 2015 

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

Gelet op 
artikel 2:8 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014, artikel 24 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

gezien de Verordening op de rekeningcommissie MRDH 2015 zoals vastgesteld op 
19 december 2014; 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 september 2015; 

Besluit: 

vast te stellen de : 

VERORDENING OP DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE METROPOOLREGIO 
ROTTERDAM DEN HAAG 2015 (VERORDENING OP DE REKENINGCOMMISSIE MRDH 
2015), 

Artikel 1 Begripsbepalingen. 
In deze verordening wordt verstaan onder; 
a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; 
b. bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen onderscheidenlijk artikel 2:7, derde lid, van de regeling; 
c. dagelijks bestuur; het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; 
d. jaarrekeningonderzoek: het jaarlijkse onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van 

het gevoerde financiële beheer en de weergave daarvan in de door het dagelijks bestuur 
opgestelde jaarrekening van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

e. leden: de leden van de rekeningcommissie; 
f. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014; 
g. rekeningcommissie; de rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; 
h. secretaris: de secretaris van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of diens vervanger; 
i. vertegenwoordigend orgaan; de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 
j. voorzitter: de voorzitter van de rekeningcommissie. 

Artikel 2 Instelling en samenstelling rekeningcommissie. 
1. Er is een rekeningcommissie. 
2. Het algemeen bestuur benoemt één raadslid per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag als lid van de rekeningcommissie. Leden van het dagelijks 
bestuur kunnen niet benoemd worden als lid van de rekeningcommissie. 

3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De benoeming ter vervulling van een 
tussentijds ontstane vacature wordt gedaan voor de resterende zittingsduur van het algemeen 
bestuur. 

4. De zittingsduur van de rekeningcommissie is gelijk aan de zittingsduur van het algemeen bestuur. 
5. Voor ieder benoemd lid kan het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid benoemen. 

Artikel 3 Voorzitter 
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter. 

Artikel 4 Taak 
1. De rekeningcommissie heeft tot taak: 

a. het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een verslag hiervan. In dit 
verslag wordt een advies opgenomen over de vaststelling van de jaarrekening van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, dan wel een voorstel voor een door het algemeen 
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bestuur te nemen indemniteitsbesluit. De rekeningcommissie zorgt ervoor dat het verslag 
tijdig naar het algemeen bestuur wordt gezonden, zodat het algemeen bestuur kan voldoen 
aan de wettelijke datum waarvóór de jaarrekening vastgesteld moet zijn; 

b. het, in opdracht van het algemeen bestuur, verrichten van andere onderzoeken uit hoofde 
van de controlerende functie van het algemeen bestuur waaronder 
- bijzondere onderzoeken naar de rechtmatigheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde 
beleid; 
- onderzoeken naar de getrouwheid van andere verantwoordingsstukken dan de jaarrekening 
die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur worden opgesteld. 

2. De rekeningcommissie informeert het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur over die 
aangelegenheden die zij in het licht van haar taakstelling van belang acht. 

Artikel 5 Werkwijze. 
1. De rekeningcommissie vergadert zo vaak als de voorzitter of twee van de leden dat nodig vinden. 
2. De vergaderingen van de rekeningcommissie zijn openbaar, tenzij zwaarwegende belangen met 

betrekking tot de te behandelen onderwerpen zich daartegen verzetten. De voorzitter of diens 
plaatsvervanger besluit in dat geval over de daartoe aangeduide agendapunten besloten te 
vergaderen. 

3. De vergadering van een commissie wordt niet gehouden, indien blijkens de presentielijst niet 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. In geval er geen quorum is 
kan de voorzitter of kunnen de aanwezige leden voorstellen de vergadering toch te houden. 
Hierover wordt bij gewone meerderheid besloten. 

4. De besluiten van de rekeningcommissie worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij 
staking van de stemmen beslist de voorzitter. 

5. De rekeningcommissie bepaalt, voor zover deze verordening daar niet in voorziet, haar eigen 
werkwijze. 

Artikel 6 Openbaarmaking 
De besluiten van de rekeningcommissie worden elektronisch openbaar gemaakt met uitzondering van 
besluiten over besloten (delen van) vergaderingen. 

Artikel 7 Ondertekening uitgaande stukken 
De voorzitter van de rekeningcommissie tekent de uitgaande stukken van de rekeningcommissie. 

Artikel 8 Bevoegdheden 
1. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de rekeningcommissie de voor het onderzoek van de 

jaarrekeningen benodigde stukken ontvangt. Hieronder zijn begrepen de jaarrekening en het 
rapport van bevindingen van de controlerend accountant. 

2. De rekeningcommissie heeft het recht tot het opvragen en het inzien van administraties, besluiten 
en notulen van vergaderingen, alsmede alle andere bescheiden welke zij voor haar onderzoek 
nodig acht. 

3. De rekeningcommissie heeft het recht de controlerend accountant(s) uit te nodigen de 
vergadering van de rekeningcommissie bij te wonen voor het geven van toelichting. 

4. De rekeningcommissie heeft het recht schriftelijk dan wel mondeling inlichtingen te vragen aan de 
leden van het dagelijks bestuur en ambtenaren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de rekeningcommissie de leden van het 
dagelijks bestuur of een ambtenaar ter vergadering uitnodigen. 

5. De rekeningcommissie heeft het recht informatie in te winnen bij organisatieonderdelen van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

6. Leden van het dagelijks bestuur en ambtenaren zijn verplicht de rekeningcommissie alle 
informatie te verstrekken die zij voor haar onderzoek noodzakelijk acht. 

7. De commissie wordt onmiddellijk in kennis gesteld van alle informatie die na het opmaken van de 
jaarrekening en voor de behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar 
komt en die van wezenlijke invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft. 

Artikel 9 Doorwerking bestuurscommissies. 
1. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de door het algemeen bestuur ingestelde 

bestuurscommissies. 

2 



2. De bestuurscommissies verschaffen gevraagd en ongevraagd alle informatie aan de 
rekeningcommissie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur noodzakelijk voor de 
uitvoering van deze verordening. 

Artikel 10 Vaststelling verslag jaarrekeningonderzoek. 
1. De vaststelling van het verslag over het jaarrekeningonderzoek, vindt plaats nadat de 

meerderheid van de leden, hetzij ter vergadering, hetzij schriftelijk, haar mening omtrent het 
desbetreffende ontwerpverslag kenbaar heeft gemaakt. 

2. In het verslag van de rekeningcommissie kan een minderheidsstandpunt worden opgenomen. 

Artikel 11 Verzending verslag. 
Het verslag over het jaarrekeningonderzoek wordt, na vaststelling door de rekeningcommissie, 
verzonden naar het dagelijks bestuur ter agendering voor het algemeen bestuur. Het is aan de 
rekeningcommissie om te bepalen, of en op welke wijze het verslag van de Rekeningcommissie in de 
vergadering van het algemeen bestuur wordt toegelicht. 

Artikel 12 Secretariaat. 
De secretaris wijst een ambtenaar van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die wordt 
belast met het secretariaat. 

Artikel 13 Slotbepalingen. 
1. Deze verordening in werking op de dag van de bekendmaking. Voor zover de datum van de 

bekendmaking is gelegen na 7 oktober 2015 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot en met 7 
oktober 2015. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de rekeningcommissie MRDH 2015. 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag op 19 december 2014 en gewijzigd in de vergadering van het algemeen bestuur van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 7 oktober 2015. 

de secretaris, ^-^de-voofzltter, 
mw.mr.drs. A.W.H. Bertram ing. A. Aboutaleb 
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AGENDA

Rekeningcommissie MRDH  
maandag 12 december 2022, 18.00 – 20.00 uur 

Locatie: MRDH, Hans Horlingszaal, Westersingel 12 Rotterdam 

Vanaf 17.30 uur staat er een broodmaaltijd klaar voor de leden. 

1. Benoemen voorzitter 
Bijlage (1x): Verordening Rekeningcommissie MRDH 2015 

Gevraagd aan de Rekeningcommissie: 
Vanuit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter aanwijzen.  

Toelichting: 
Op grond van artikel 3 van de Verordening Rekeningcommissie MRDH 2015 (bijgevoegd) 
wijst de commissie uit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter aan. 
Afhankelijk van het aantal kandidaten wordt na een korte motivatie van de kandidaten per 
kandidaat een schriftelijke stemronde gehouden. Ter vergadering wordt de stemprocedure 
verder toegelicht. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen als voorzitter kunt u dit van tevoren, uiterlijk woensdag 7 
december, kenbaar maken aan Esther Westerbeek via e.westerbeek@mrdh.nl.  
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2. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
a) Opening en mededelingen 
b) Vaststellen agenda 

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Bijlagen: conceptverslag Rekeningcommissie 23 mei 2022 inclusief 2 bijlagen (2 
presentaties)

U wordt gevraagd het verslag van de Rekeningcommissie van 23 mei 2022 vast te 
stellen.  

     Als bijlage bij het verslag is toegevoegd: 
a) De adviesbrief van de Rekeningcommissie aan het AB inzake Jaarstukken 2021 
b) De reactiebrief van het AB op de adviesbrief van de Rekeningcommissie inzake 

Jaarstukken 2021 

4. Interim controle en stand van zaken verbeteracties (nazending)
Bijlagen; niet openbaar, alleen voor de leden van de Rekeningcommissie:  

Managementletter interim controle 2022 met bijlage opvolging opmerkingen accountant 
2015 t/m 2022. 
Deze bijlagen worden niet gepubliceerd en separaat nagezonden aan de (plv.) leden 
van de rekeningcommissie.  

 De MRDH-organisatie gaat in op de stand van zaken opvolging opmerkingen 
accountant 2015 t/m 2022. 

 Tevens is de accountant aanwezig om een korte toelichting te verzorgen op de 
bevindingen uit de interim controle.  

5. Doorkijk op proces en planning Jaarstukken 2022
Bijlage: Voorstel planning behandeling Jaarstukken 2022 

Dhr. Vollering geeft een korte toelichting op het voorstel voor de behandeling van de 
Jaarstukken 2022 in de Rekeningcommissie. U wordt gevraagd in te stemmen met het 
voorstel planning behandeling Jaarstukken 2022.  

6. Invoering rechtmatigheidsverantwoording  
Bijlagen:-  

U wordt bijgepraat over de rechtmatigheidsverantwoording welke vanaf het verslagjaar 
2023 ingevoerd wordt.  
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7. Ter informatie 

 7.1 - 1e Bestuursrapportage 2022 
Bijlagen: Bestuursrapportage en Begrotingswijziging in-1-oogopslag.  

 7.2 - Concept 2e Bestuursrapportage 2022 (Nazending)
Bijlagen: Bestuursrapportage en Begrotingswijziging in-1-oogopslag.  

De concept 2e Bestuursrapportage wordt op woensdag 30 november door het dagelijks 
bestuur behandeld voor doorgeleiding naar het algemeen bestuur. Na behandeling door 
het dagelijks bestuur wordt de concept 2e Bestuursrapportage toegevoegd aan de ter 
informatie stukken. Op 16 december stelt het algemeen bestuur de 2e

bestuursrapportage vast.  

 7.3 Concept – Controleprotocol accountantscontrole MRDH Jaarrekening 2022
(Nazending)

De concept Controleprotocol wordt op woensdag 30 november door het dagelijks 
bestuur behandeld voor doorgeleiding naar het algemeen bestuur. Na behandeling door 
het dagelijks bestuur wordt de concept Controleprotocol toegevoegd aan de ter 
informatie stukken. Op 16 december stelt het algemeen bestuur het Controleprotocol 
vast.  

Indien u vragen heeft over de bestuursrapportages en het controleprotocol ontvangen wij    
deze graag van tevoren via e.westerbeek@mrdh.nl

8. Rondvraag en sluiting 

9. Facultatief: Themapresentatie werking ov-concessies 

Een van de invullingen van de aanbeveling rekeningcommissie Stuurgroep Evaluatie GR 
(2019) betreft het organiseren van inhoudelijke presentaties in of voorafgaand aan de 
vergadering, over onderwerpen gerelateerd aan de financiële huishouding van de MRDH 
waarbij vanuit de rekeningcommissie behoefte is aan meer verdieping. In uw 
vergadering van 23 mei jl. is besloten in de decembervergadering een presentatie over 
de werkwijze van de ov-concessies ) te laten verzorgen.  

Vergaderingen Rekeningcommissie 2023: 
5 juni 2023 18.00 – 20.00 uur 

11 december 2023, 18.00 -20.00 uur 
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VERSLAG

Rekeningcommissie MRDH  
maandag 23 mei 2022, 18.00 – 20.00 uur 

MRDH, Westersingel 12, Rotterdam 

Aanwezig
Eenmalig voorzitter Mw. W. van den Heuvel Maassluis Dhr. H. van Gastel 
Secretaris Mw. W. van den Heuvel Midden-Delfland - 
Bestuurlijk Dhr. P. van den Stadt Nissewaard Mw. V. Bik 

Pijnacker-Nootdorp Dhr. J. Verdegaal 
Albrandswaard - Ridderkerk Dhr. T. van Zwienen 
Barendrecht - Rijswijk 
Brielle - Rotterdam Dhr. J. Rozema 
Capelle aan den IJssel Dhr. C.A.J. 

Schaatsbergen 
Schiedam - 

Den Haag - Vlaardingen - 
Delft Dhr. F.S. Visser Wassenaar Dhr. H. Schokker 
Hellevoetsluis Dhr. H. Westbroek Westland - 
Krimpen aan den IJssel Dhr. R. Barkey Westvoorne - 
Lansingerland Dhr. M. Ruijtenberg Zoetermeer - 
Leidschendam-Voorburg - 

MRDH
mw. E. Fokkema, dhr. M. Vollering en mw. E. Westerbeek 

Verhinderd met afmelding
Albrandswaard - Nissewaard 
Barendrecht Dhr. J.B. Modderman Pijnacker-Nootdorp 
Brielle Dhr. J. ’t Mannetje Ridderkerk 
Capelle aan den IJssel Rijswijk Dhr. T. Kaffa 
Den Haag Rotterdam 
Delft Schiedam 
Hellevoetsluis Vlaardingen Mw. L. Claessen 
Krimpen aan den IJssel  Wassenaar 
Lansingerland Westland 
Leidschendam-Voorburg Dhr. E.H. Klaarhamer Westvoorne Dhr. Be. Heijndijk 
Maassluis Zoetermeer 
Midden-Delfland 

Gasten
dhr. G.L. Vleugels, dhr. B. de Boer, mw. C. Slotema – Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag
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Deel 1. Introductiebijeenkomst en kennismaking  

1.1 Kennismaking 
De MRDH-organisatie, dhr. Pieter van de Stadt, de Gemeentelijke Accountantsdienst 
Haaglanden en de leden van de Rekeningcommissie stellen zich voor.  

1.2 MRDH-organisatie, taken Rekeningcommissie 
Mw. Van den Heuvel, secretaris, geeft een presentatie om de leden te informeren over de 
MRDH-(organisatie) en de taken van de Rekeningcommissie. De presentatie is als bijlage bij 
dit verslag toegevoegd.  

Deel 2. Benoemen voorzitter 
De commissie spreekt af om de voorzitter te benoemen in de volgende vergadering, 
aangezien er van vijf gemeenten de benoeming voor de Rekeningcommissie nog niet 
bekend is. De commissie spreekt af dat de secretaris de vergadering als technisch voorzitter 
zal voorzitten.  

Deel 3. Reguliere vergadering 

3.1 Opening en mededelingen 
 De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering.  
 De voorzitter geeft aan dat bericht van afmelding ontvangen is van: 

o Dhr. Modderman – Barendrecht 
o Dhr. ’t Mannetje – Brielle  
o Ed Klaarhamer – Leidschendam-Voorburg 
o Dhr. Kaffa – Rijswijk 
o Mw. Claessen – Vlaardingen 
o Dhr. Heijndijk – Westvoorne 

3.2 Jaarstukken MRDH 2021 
Dhr. Vollering geeft middels een presentatie een korte toelichting bij de jaarstukken 2021. 
Vervolgens geeft dhr. Vleugels een toelichting bij het accountantsrapport en de gedane 
aanbevelingen.  

De voorzitter geeft aan dat mw. Claessen (Vlaardingen) haar inbreng voor het advies 
schriftelijk heeft ingebracht en brengt deze in: 

1) De aanbeveling van de accountant inzake de in de jaarstukken opgenomen 
toelichting op fraude en integriteit van de MRDH aan het AB meegeven. Het gaat 
erom dat de accountant van mening is dat ‘De in de jaarstukken opgenomen 
toelichting op fraude en integriteit kan aan kwaliteit winnen door ook informatie op te 
nemen over plan- do-check-act-proces over de beheersing van fraude en integriteit. 
Voorbeeld is een risicoanalyse, de interne controles terzake en de daarop bijgestelde 
beheersmaatregelen’.  

2) Aan het AB meegeven dat de nu ‘interne controle’ op rechtmatigheid op het punt van 
Europees aanbesteden in de jaarstukken weliswaar een weergave is van de feiten, 
maar een aanpak ter verbetering nog wordt gemist (zie paragraaf 3.4.3. van 
jaarstukken). 

Vervolgens vraagt de voorzitter of de leden van de Rekeningcommissie nog verdere punten 
hebben.  
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Dhr. Rozema (Rotterdam) bedankt de accountant allereerst voor de leesbaarheid van het 
verslag. Dhr. Rozema vraagt of het geval dat er meerdere SiSa-regelingen zijn ook voor de 
MRDH geldt en vraagt uit interesse welke factoren leiden er toe dat een subsidie voor 
vervoersbedrijven achteraf lager uitvalt?  

Dhr. Vleugels beantwoordt dat de SiSa-regelingen voor de MRDH beperkt zijn. Dhr. De Boer 
vult aan dat het altijd één regeling was, de BDU, en er voor verkeersveiligheid en voor de 
beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer er nu ook een regeling is.  

Mw. Van den Heuvel geeft aan dat de MRDH de uitbreiding herkent van de verschillende 
specifieke uitkeringen van het Rijk, het heeft er vooral mee te maken dat voorheen de brede 
doeluitkering ook de mogelijkheid bood en nog steeds biedt bij gelabelde bijdrage aan 
verkeer en vervoer aan toe te voegen. Maar vanuit het Rijk is aangegeven dat dat minder 
rechtmatig wordt gezien, waardoor de Specifieke Uitkeringen (Spuks) toenemen.  
Daarnaast licht mw. Van den Heuvel toe dat onderbesteding in de concessies te maken 
heeft met of de plannen voor het onderhoud van het railinfrastructuur (exploitatie) ook 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  

Dhr. Van Gastel (Maassluis) vraagt of de 1e aanbeveling van de accountant nader toegelicht 
kan worden, waarin staat dat een aandachtspunt het tijdig vaststellen van de concessie-
subsidies is. Dhr. Vleugels licht toe dat de subsidies met betrekking tot de concessies bij 
zijn, maar de subsidies voor de infrastructurele projecten achterblijft.  

Dhr. Schaatsbergen (Capelle aan den IJssel) brengt een aantal punten in om mee te geven 
aan het algemeen bestuur: 

- Dhr. Schaatsbergen geeft aan dat de rapportage steeds leesbaarder is en geeft hier 
de complimenten voor. Wel vraagt dhr. Schaatsbergen om hier aan te blijven werken 
dat het voor een ieder leesbaar is.  

- Zorg voor realisme in de begroting. Sommige projecten lopen uit de begroting van 
2021, voorkom dat het een opeenstapeling wordt van projecten die je in moet halen. 
Ook in het kader met uitvoeringskracht.   

- Blij te constateren dat de dat de MRDH zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaat 
opstellen.  

- Dhr. Schaatsbergen sluit zich aan bij punt 2 van mw. Claessen.  
- Tot slot geeft dhr. Schaatsbergen het advies mee aan de MRDH om een rappel aan 

de griffies te sturen aangezien de Jaarrekening relevantie informatie is voor de 
nieuwe raadsleden.  

Dhr. Rozema geeft aan dat het een goede opsomming is van dhr. Schaatsbergen en vult 
aan bij het advies van de EU dat ze bij Rotterdam werken met een contractregister wat 
positief werkt.  

Dhr. Van Gastel geeft aan zich ook te kunnen vinden in de punten van dhr. Schaatsbergen 
en dhr. Rozema. Daarnaast wil dhr. Van Gastel benadrukken als toevoeging op de 
opmerking over de balans in de begroting dat het personeelstekort een punt van aandacht is 
voor de samenwerking tussen de gemeenten en voor de MRDH.  

Mw. Bik vraagt of de financiële continuïteit ook in het vervolg in de controle meegenomen 
wordt, met als toelichting dat dit een waardevolle toevoeging kan zijn kijkend naar de situatie 
van ov en corona. Dhr. Vleugels neemt dit mee.  
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De voorzitter vat de punten voor het advies samen:  
- De aanbeveling van de accountant inzake de in de jaarstukken opgenomen 

toelichting op fraude en integriteit van de MRDH aan het AB meegeven. 
- Aan het AB meegeven dat de nu ‘interne controle’ op rechtmatigheid op het punt van 

Europees aanbesteden in de jaarstukken weliswaar een weergave is van de feiten, 
maar een aanpak ter verbetering nog wordt gemist + de tip voor het contractregister.  

- Zorg voor balans in de begroting en de Jaarrekening  
- Blijf werken aan de leesbaarheid.   

Mw. Van den Heuvel geeft aan dat het advies ter afstemming volgende week rondgestuurd 
wordt en dat zij namens de Rekeningcommissie ditmaal het advies zal ondertekenen.  

3.3 Vaststellen verslag vorige vergadering 13 december 2021 
De Rekeningcommissie stelt het verslag van de vergadering van 13 december 2021 vast.  

3.4 Volgende vergadering 12 december 2022 
De Rekeningcommissie neemt kennis van de geagendeerde onderwerpen voor de volgende 
vergadering. De commissie spreekt af om deze vergadering weer fysiek bijeen te komen.  

3.5 Ter informatie 
De Rekeningcommissie neemt kennis van de MRDH Begroting. Mw. Fokkema licht toe dat 
de zienswijzeperiode deze week ten einde komt en dat deze nu verwerkt worden voor 
behandeling in het DB, het AB en de beide adviescommissies.  

3.6 Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering.  

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Rekeningcommissie d.d. 12 december 2022,  

De secretaris  de voorzitter,  
Wendy van den Heuvel 











1

M E M O

Aan Rekeningcommissie 
MRDH 

CC - Datum 12-12-2022 

Van Martijn Vollering 
Telefoon 088 5445 100 Onderwerp Voorstel planning behandeling jaarstukken MRDH 2022 

Waarom behandeling jaarstukken in rekeningcommissie MRDH? 
De rekeningcommissie van de MRDH heeft de taak om het jaarrekeningonderzoek uit te 
voeren en hiervan een verslag op te stellen. In dit verslag adviseert de rekeningcommissie 
het algemeen bestuur van de MRDH over de vaststelling van de jaarrekening van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Planning behandeling jaarstukken MRDH 2022 
De bestuurlijke P&C cyclus en de planning van de controlewerkzaamheden door de 
accountant zijn er op gericht dat vóór 30 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van 
de deelnemende gemeenten kan worden verzonden, conform de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (gewijzigd m.i.v. 1 juli 2022).  

Binnen deze planning past het volgende voorstel voor behandeling van de jaarstukken 
MRDH 2022 door de rekeningcommissie

Wanneer? Wat? Wie?
20 april 2023 Verzenden voorlopige jaarstukken met 

controleverklaring en verslag van de accountant 
aan de leden van de rekeningcommissie 

MRDH-organisatie 

11 mei 2023 Sluitdatum indienen eerste reacties op voorlopige 
jaarstukken bij secretaris rekeningcommissie  

Leden 
rekeningcommissie

22 mei 2023 Verzenden ambtelijke nota van beantwoording 
n.a.v. de eerste reacties op de voorlopige 
jaarstukken aan de leden van de 
rekeningcommissie (met overige agendastukken) 

MRDH-organisatie 

5 juni 2023 Plenaire behandeling voorlopige jaarstukken in 
aanwezigheid controlerend accountant en 
bestuurlijk portefeuillehouder middelen. Tijdens dit 
overleg wordt de ambtelijke nota van 
beantwoording besproken en kunnen overige 
vragen worden gesteld. 

Leden 
rekeningcommissie 
ondersteund door 
MRDH-organisatie 

Westersingel 12 
Postbus 21012 
3001 AA  Rotterdam 

Telefoon 088 5445 100 

E-mail: informatie@MRDH.nl 
Internet: www.mrdh.nl 

Bankrekeningnummer: 
NL96 BNGH 0285 1651 43 

KvK nummer:62288024
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De bespreking dient te leiden tot een verslag 
vanuit de rekeningcommissie gericht aan het 
algemeen bestuur met daarin een advies over de 
vaststelling van de jaarrekening. 

6 - 8 juni 2023 Afstemmen verslag en advies rekeningcommissie 
met voorzitter en waarnemend voorzitter 
rekeningcommissie 

MRDH-organisatie, 
voorzitter en 
waarnemend 
voorzitter 
rekeningcommissie

9 - 12 juni 
2023 

Afstemmen verslag en advies rekeningcommissie 
met de leden die op 5 juni aanwezig waren 

MRDH-organisatie 
en leden 
rekeningcommissie

14 juni 2023 Verzenden verslag en advies rekeningcommissie 
aan dagelijks bestuur t.b.v. agendering voor 
vergadering algemeen bestuur van 7 juli

MRDH-organisatie 

Belangrijke data in het proces zijn verder: 
 29 april 2023  

Uiterlijke datum waarop de voorlopige jaarstukken naar de gemeenten 
toegezonden dienen te worden.

 21 juni 2023 
Behandeling jaarstukken in vergadering dagelijks bestuur MRDH.

 7 juli 2023 
Behandeling jaarstukken in vergadering algemeen bestuur MRDH.

Van “voorlopige jaarstukken” is sprake totdat het algemeen bestuur op 7 juli 2023 de 
jaarstukken vaststelt. 

Het verslag voor het algemeen bestuur met daarin een advies over de vaststelling van de 
jaarrekening, zoals dit door de rekeningcommissie tijdens de vergadering op 5 juni 2023 
wordt opgesteld, wordt behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 
2023. In diezelfde vergadering stelt het algemeen bestuur haar reactie op dit advies vast. 
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1. Inleiding 

Algemeen 

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2022 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(hierna MRDH). Op basis van de inzichten van medio mei 2022 is gekeken naar de 
verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de op 9 juli 2021 vastgestelde Begroting 
2022. Ook worden de afwijkingen ten opzichte van de geplande activiteiten uit de Begroting 
2022 weergegeven. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de actuele stand van zaken opgenomen van de effecten van de  
COVID-19 pandemie op de taken van de MRDH. In hoofdstuk 3 treft u de samenvatting van 
de 1e begrotingswijziging 2022 aan. In hoofdstuk 4 worden op programmaniveau de 
financiële afwijkingen gepresenteerd. Over de beleidsmatige afwijkingen wordt in dit 
hoofdstuk via een stoplichtenmodel gerapporteerd. In hoofdstuk 5 worden de afwijkingen 
op het gebied van Overhead en Vennootschapsbelasting toegelicht. De belangrijkste 
aandachtspunten en wijzigingen voor de paragrafen zijn opgenomen in hoofdstuk 6.  

In bijlage 1 is de staat van Reserves en Fondsen opgenomen, bijlage 2 geeft een overzicht 
van de baten en lasten per taakveld en in bijlage 3 zijn de incidentele baten en lasten 
weergegeven. 
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2. COVID-19 pandemie 

Verkeer 

De effecten van COVID-19 op de mobiliteit worden gemonitord op nationale schaal. Uit de 
landelijke monitor is gebleken dat het autoverkeer weer op het niveau is van voor de 
COVID-19 pandemie. In eerste instantie was het verkeer meer gespreid over de dag 
waardoor er tijdens de spits nauwelijks sprake was van filevorming of vertraging. Inmiddels 
zijn de drukke spitsen met files en vertraging weer terug. Op verschillende plaatsen 
(waaronder de ring van Rotterdam en de A13) is het nog drukker dan tijdens vergelijkbare 
perioden in 2019. Met de werkgeversaanpak richt Uitvoeringsorganisatie Zuid-Holland 
Bereikbaar zich onder andere op het behouden van de positieve effecten op het verkeer 
ten tijde van de COVID-19 pandemie. Met de scholen- en werkgeversaanpak wordt ingezet 
op spreiding van werk- en lestijden. Als MRDH vervullen wij hierin een voorbeeldrol door 
als organisatie reizen in de spits te vermeiden en het hybridewerken (onafhankelijk van tijd- 
en plaatsgebonden te werken) te stimuleren.  

COVID-19 leidt in 2022 voor de verkeersactiviteiten niet tot aanpassingen in de MRDH-
begroting. 

Openbaar Vervoer

Op 14 april 2022 heeft het Kabinet een besluit genomen over de extra rijkssteun voor het 
openbaar vervoer. Het Rijk heeft besloten om middelen beschikbaar te stellen om de 
Beschikbaarheidsvergoeding OV (hierna BVOV) te verlengen tot 31 december 2022. Voor 
2023 en daarna stelt het Rijk echter geen aanvullende middelen beschikbaar om de sector 
te laten herstellen. 

Het NOVB (Nationaal OV-Beraad) heeft een bestuurlijk overleg gevoerd tussen Rijk, regio's 
en vervoerbedrijven. De decentrale overheden en vervoerbedrijven hebben daarin 
kennisgenomen van dit kabinetsbesluit en hun teleurstelling uitgesproken over het uitblijven 
van een concrete afspraak over 2023 en verder. Zij beraden zich de komende weken op 
wat dit betekent.

Vast staat dat COVID-19 een langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. Daarom 
wordt het transitieprogramma de komende tijd meerdere malen herijkt, om zo elke keer bij 
te kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. Dit met als doel om uiteindelijk het OV 
weer op het hoge niveau te krijgen zoals we dat voor COVID-19 gewend waren. 

Economisch Vestigingsklimaat 

Vanwege de coronapandemie lopen een aantal bijdrageprojecten minder snel dan initieel 
gepland. Daarom is op verzoek van de gemeenten de looptijd van die projecten verlengd.  
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3. Samenvatting begrotingswijziging 

Programmatotaal 

Het begrotingstotaal (lasten) stijgt met € 69,1 miljoen, van € 585,7 miljoen naar € 654,8 
miljoen.  

De mutatie bij het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (€ 37,0 miljoen) 
heeft voornamelijk te maken met indexeren van de Concessiesubsidies naar het prijspeil 
2022. Daarnaast is de verwachting dat het stimuleringsbudget voor het Nieuwe betalen van 
openbaar vervoer aangewend zal gaan worden. Tevens zijn bezuinigingen die in 2021 
gerealiseerd waren in 2022 als extra subsidie aan de concessiehouders ter begroting 
gebracht, zodat de concessiehouders een nulresultaat kunnen behalen.  

Voor het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer (€ 32,1 miljoen) gaat het 
om verschuiving in bestedingsritmes binnen de beschikbare projectbudgetten. Vertragingen 
(bijvoorbeeld  bij Automatisch Vervoer op de first en Last Mile projecten en het project 
systeemsprong) en het te optimistisch plannen van projecten, zoals de metropolitane 
fietsroute Westland-Rotterdam en OV knoop Nissewaard. Verder zijn in 2021 diverse 
projecten toegevoegd, zoals metropolitane fietsroutes Delft – Rotterdam Alexander, 
Zoetermeer – Rotterdam, R-Net Ridderkerk-Rotterdam en Metrostation Nissewaard. Dit 
leidt tot extra lasten in 2022. Daarnaast is een deel van de eerder aangemelde projecten 
(programma kleine projecten) niet aangevraagd of doorgeschoven.  

Voor het programma Economisch Vestigingsklimaat worden alleen budgetneutrale 
wijzigingen voorgesteld: het ter begroting brengen van de subsidies aan InnovationQuarter 
en YES!Delft. Het algemeen bestuur neemt op 8 juli 2022 een besluit over deze 
subsidieaanvragen. 

De afwijkingen en de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2022 worden in hoofdstuk 4 
per programma nader toegelicht.  

Programmabegroting 2022 Begroting Begroting Begrotings-

(euro's) 2022 2022 wijzigingen

na 1e Bestuursrapportage 2022-1

Lasten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 423.825.787 460.885.481 37.059.694

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 149.802.848 181.874.628 32.071.780

3. Economisch Vestigingsklimaat 5.385.715 5.385.715 0

Overhead 6.695.364 6.695.364 0

Onvoorzien 0 0 0

Totaal 585.709.714 654.841.188 69.131.474

Baten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 423.825.787 461.885.481 38.059.694

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 149.802.848 181.874.628 32.071.780

3. Economisch Vestigingsklimaat 5.266.965 5.266.965 0

Overhead 6.695.364 6.695.364 0

Totaal 585.590.964 655.722.438 70.131.474

Saldo van baten en lasten -118.750 881.250 1.000.000

Toevoeging aan reserves 0 -1.000.000 -1.000.000

Onttrekking aan reserves 118.750 118.750 0

Resultaat 0 0 0
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Saldo van baten en lasten eerste begrotingswijziging 2022 

Het saldo van baten en lasten stijgt als gevolg van deze begrotingswijziging met € 1,0 
miljoen. Dit komt doordat de nieuwe ondergrens van de Risicoreserve financiering is 
verhoogd van € 27,0 miljoen naar € 28,0 miljoen. Door een toevoeging van € 1,0 miljoen 
aan de Risicoreserve financiering wordt de nieuwe ondergrens bereikt. 
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4. Programma’s 

Beleidsmatige afwijkingen 

In deze Bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2022 te 
realiseren activiteiten het zogenaamde “stoplicht-model” gehanteerd.  
Per programma wordt in kleur de stand van zaken van de geplande activiteiten uit de 
Begroting 2022 weergegeven. Bij afwijkingen is een toelichting opgenomen.  
Peildatum hiervoor is medio mei 2022.  

Hierna volgt een korte uitleg van het gebruik van de kleuren. 

Status Betekenis

Groen De activiteit wordt conform planning gerealiseerd.  

Oranje Het realiseren van de voor 2022 geplande activiteit loopt vertraging op.  

Rood De activiteit wordt niet meer gerealiseerd.  

Financiële afwijkingen 

In de financiële overzichten per programma zijn de prognoses voor de realisatie van de 
Begroting 2022 opgenomen. Indien deze prognoses afwijken van de in juli 2021 
vastgestelde Begroting 2022 is een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen. 
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4.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer  

4.1.1 Beleidsmatige voortgang 

Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Programmamanagement voeren ten behoeve 
van het verbeteren van de kwaliteit van OV-
knooppunten (OV, fiets en ketenmobiliteit);
MIRT-verkenning afronden naar een regionale 
(OV-)bereikbaarheid van het gebied Central 
Innovation District/Binckhorst Den Haag (CID-
Binckhorst) en besluitvorming over start 
planuitwerking en bekostiging.
Verkenning afronden naar een nieuwe 
oeververbinding in de regio Rotterdam inclusief 
A16, Algeracorridor Krimpen aan den IJssel - 
Capelle aan den IJssel en besluitvorming over 
start planuitwerking bekostiging.
Nader uitwerken van de OV-ontwikkelstrategie 
Zoetermeer-Rotterdam, in samenhang met de 
diverse andere onderdelen van het programma 
MOVV.
Verkenning uitvoeren naar de ontwikkeling van 
de spoorlijn Leiden - Dordrecht 
(vervoersconcept, infrastructuur en 
knooppunten).

Startbesluit MIRT-verkenning 
wordt hoogstwaarschijnlijk 
verplaatst naar het najaar van 
2022.

Opstarten programma ten behoeve van het 
vervangen van de laatste oude trams in Den 
Haag en omstreken door trams aan te schaffen 
met 20% extra capaciteit en het aanpassen van 
de infrastructuur en de realisatie van een 
nieuwe tramremise.
Opstarten van nadere verkenning naar de 
Koningscorridor en Leyenburgcorridor in Den 
Haag, binnen de kaders van het 
Ontwikkelprogramma OV Next.
Verder uitwerken van het Ontwikkelprogramma 
OV Rotterdam, met daarin onder andere het 
vergroten van de capaciteit van het metronet in 
de regio Rotterdam, en ook een plan voor 
ander tramnet.
Programmamanagement voeren ten behoeve 
van de realisatie van de metropolitane 
fietsroutes, namelijk het afronden van 
verkenningen (inclusief bekostiging) en de 
opstart van de planstudiefase van de routes in 
de eerste en tweede tranche metropolitane 
fietsroutes.
Samenwerken en bekostigen van de 
Bereikbaarheidsaanpak via de 
samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland 
Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de 
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onderhoudsopgave waarborgt en bijdraagt aan 
de mobiliteitstransitie.

Doelstelling: Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoeren van het concessiemanagement met 
daarbij bijzondere aandacht voor de gevolgen 
van de coronacrisis en de uitrol van de 
maatregelen zoals die zijn opgenomen in het in 
2021 vast te stellen Transitieprogramma OV 
2021 en verder.
Studie uitvoeren naar het variëren in 
techniekvormen binnen het OV, zoals een 
mogelijke introductie van Bus Rapid Transit 
systemen in de metropoolregio (bijvoorbeeld 
op het tracé Rotterdam-Maastunnel, 
Zoetermeer-Rotterdam al dan niet 
vooruitlopend op een nieuwe invulling).
Programmamanagement uitvoeren ten 
behoeve van de Innovatieroute, gericht op 
innovaties op het gebied van kostenreductie, 
het verhogen van de bezettingsgraad en 
verduurzaming.

Doelstelling: Betrouwbaar op weg 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Afspraken maken met betrokken partijen over 
uit te voeren maatregelen voortkomend uit de 
gebiedsuitwerkingen Voorne-Putten en 
Westland. Maatregelen hebben betrekking op 
het auto-, fiets- en OV-netwerk.

In 2022 wordt meegewerkt aan 
een gezamenlijk ruimtelijk 
economisch beeld voor Westland. 
Daarna kunnen afspraken worden 
gemaakt over maatregelen. Dat 
zal in 2023 zijn.

De afronding van de visie op de ontwikkeling 
van het wegennet op lange termijn (adaptieve 
ontwikkelstrategie) in het kader van het 
gebiedsprogramma MoVe (Mobiliteit en 
Verstedelijking) en starten van eventuele 
vervolgacties.
We werken samen met diverse landelijke en 
regionale partners. Dat kan gaan over 
kennisuitwisseling, uitvoering van beleid en 
afstemming met betrekking tot de 
onderwerpen, verkeersveiligheid, 
verkeersmanagement, openbaar vervoer, 
mobiliteitsmanagement en data.
Samenwerken en bekostigen van de 
Bereikbaarheidsaanpak via de 
samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland 
Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de 
onderhoudsopgave waarborgt en bijdraagt aan 
de mobiliteitstransitie.
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Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Data inwinning op orde krijgen en houden 
(digitaliseringsopgave).

De inwinning is niet voor alle data-
onderdelen op orde. Dit vraagt om 
intensivering van gesprekken in 
de werkgroepen richting eind 
2022.

Inzet van slimme duurzame en veilige 
verkeersoplossingen voor auto, fiets, OV en 
vracht gericht op duurzaam reisgedrag. Actieve 
kennisdeling en financieel en organisatorisch 
ondersteunen innovatietrajecten mobiliteit, 
zoals automatisch rijden en varen 
(Researchlab Automated Driving Delft (RADD) 
en Researchlab Autonomous Shipping (RAS)), 
innovatieprogramma’s bij OV-bedrijven, 
deelmobiliteit etc. Herijking en monitoring van 
projecten en bijbehorende top-eisen uit de 
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid.
Het programma “Automatisch Vervoer op de 
first en Last Mile” (AVLM) evalueren met advies 
over vervolgaanpak.
Evaluatie ”Mobility as a Service” (MaaS) 
Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Doelstelling: Vergroten verkeersveiligheid 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Programmamanagement voeren op het 
regionaal uitvoeringsprogramma 
Verkeersveiligheid.
De gemeenten stimuleren en faciliteren in de 
ontwikkeling, uitvoering en monitoring van 
(risicogestuurd) verkeersveiligheidsbeleid.
Coördinatie van de uitvoering van het 
meerjarenprogramma “Maak van de nul een 
punt” en voortzetten van verkeerseducatie in de 
metropoolregio.
Samen met provincie Zuid-Holland en het ROV 
Zuid-Holland het meerjarenprogramma 
Verkeersveiligheid uitvoeren.
Bevorderen dat verkeershandhaving meer en 
structurele aandacht krijgt van de politie, het 
Openbaar Ministerie en gemeenten.

Doelstelling: Minder CO2-uitstoot bij verkeer 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Programmamanagement voeren ten behoeve 
van het door ontwikkelen en uitvoeren van het 
Regionaal programma duurzame mobiliteit.
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Monitoring van de voortgang van het 
programma met oog op eventuele bijstelling.
We faciliteren de transitie naar zero emissie 
busvervoer, zodat voor 2030 alle bussen 100% 
emissievrij zijn.
Vormen van een netwerk en bieden van 
ondersteuning aan gemeenten die werken aan 
de maatregelen van het programma duurzame 
mobiliteit.

Doelstelling: Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en 
werklocaties 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Ondersteuning bieden bij het maken van een 
samenhangende aanpak en planning voor 
wonen, werken, bereikbaarheid en 
duurzaamheid per locatie van de 
Verstedelijkingsalliantie. We zoeken hier samen 
met partners naar mogelijkheden voor het 
bespoedigen van de voortgang van zowel de 
planvorming als de realisatie.
Gemeenten die vergelijkbare locaties 
(mogelijkheid tot verdichting in bestaand 
stedelijk gebied, nabij bestaande infrastructuur) 
hebben, dezelfde ondersteuning bieden als aan 
de hiervoor genoemde locaties. Denk daarbij 
aan locaties langs de Hoekse Lijn, Barendrecht, 
station Lansingerland-Zoetermeer, Nissewaard 
en Capelle aan den IJssel
Adviseren over bereikbaarheid en 
mogelijkheden van mobiliteitstransitie 
(deelsystemen, parkeernormen, verdichten bij 
OV-haltes e.d.) voor bovengenoemde locaties.
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4.1.2 Financiële afwijkingen 

Toelichting financiële afwijkingen 

Lasten 

Algemeen:  
Het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer zal in de komende acht jaren een 
budget van € 21 miljoen aan stimuleringsmaatregelen overhevelen naar het programma 
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. Dit programma onderdeel betreft 
infrastructurele versnellingsmaatregelen en maatregelen in het kader van ketenmobiliteit. 
Hiermee wordt het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer in de 
meerjarenbegroting gekort en het programma infrastructuur en openbaar vervoer in de 
meerjarenbegroting opgehoogd. 

Beleid en programmering  
De hogere lasten in 2022 voor beleid en programmering Verkeer worden volledig gedekt 
door eenmalige bijdragen van het Rijk via de BDU voor onder meer de rijksbijdrage voor de 
exploitatie van Zuid-Holland Bereikbaar (€ 2,45 miljoen), inzet voor Tour de Force (€ 0,25 
miljoen) en de vervolgstudie Voorne-Putten (€ 0,1 miljoen). 

De begrotingspost subsidie CROW-KpVV die tot en met 2021 aan het CROW is verleend, 
wordt met ingang van 2022 omgezet in een opdrachtverlening. Het budget van € 900.000 is 
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daarom vanaf 2022 weer toegevoegd aan de algemene budgetten voor beleid en 
programmering Verkeer en Openbaar Vervoer.   

Concessies en Beheer en onderhoud infra
In 2021 is het besluit genomen om binnen het onderdeel Exploitatie openbaar vervoer de 
subsidies aan de vervoerders HTM en RET in de financiële rapportages niet meer uit te 
splitsen in de onderdelen Concessies en Beheer en onderhoud infra. De contracten met 
HTM en RET wijzigen hier niet door. Hier blijven de concessieonderdelen Exploitatie, 
Sociale Veiligheid, Onderhoud railvoertuigen, Kapitaallasten Railvoertuigen, Dagelijks 
Onderhoud Infrastructuur en Vervangingsonderhoud Infrastructuur ongewijzigd. Hiermee 
wordt beter aangesloten bij de systematiek van de bekostiging van de vervoerders. De 
vervoerders ontvangen een subsidie voor de exploitatiekosten en sociale veiligheid. 
Daarnaast ontvangen ze subsidies voor de assets. Bestaande uit: 

 het dagelijks en groot onderhoud van de voertuigen; 
 de kapitaallasten van de voertuigen; 
 het dagelijks beheer en onderhoud infrastructuur; 
 vervangingsonderhoud van de infrastructuur.  

De vervoerders hebben de vrijheid om binnen de assetssubsidies, met uitzondering van de 
kapitaallasten van de voertuigen, te schuiven binnen het toegestane totaalbudget. Het 
echte onderscheid tussen infrastructuur en voertuigen is er dan begrotingstechnisch niet 
meer. 

De BVOV vergoeding over 2022 is op 14 april 2022 door het Rijk toegezegd voor het hele 
jaar 2022. Voor de jaren daarna zijn geen toezeggingen gedaan. Op het moment van 
schrijven is de regeling nog niet door het Rijk vastgesteld en gepubliceerd. Er zijn daardoor 
nog geen aanvragen van de vervoerders ontvangen. De begrotingswijziging die hiermee 
samenhangt zal in de tweede bestuursrapportage aan het bestuur aangeboden worden. 

De verhoging van de lasten met € 34,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende 
gebeurtenissen:  

Onderwerp Mutatie lasten
De indexering van het prijspeil 2021 naar 2022 betreft voor de Concessie Rail 
Rotterdam een bedrag van: 

+ 3,8 miljoen

De indexering van het prijspeil 2021 naar 2022 betreft voor de Concessie Rail 
Haaglanden: 
Er is voor een bedrag van € 4,0 miljoen overgeheveld uit 2021 vanwege 
bezuinigingen op sociale veiligheid als extra budget voor 2022, daarnaast is bij 
de vaststelling over 2018 een bedrag van € 0,5 miljoen vrijgevallen dat 
aangewend wordt in 2022 voor extra kosten Securitas: 

+

+

+

3,0 miljoen

4,0 miljoen

0,5 miljoen
De indexering van het prijspeil 2021 naar 2022 betreft voor de Concessie Bus 
Rotterdam e.o. een bedrag van: 
Daarnaast is het budget opgehoogd vanuit bezuinigingen in 2021 om een 
nulrendement te komen met: 
De maximale bonus voor deze busconcessie was niet begroot: 
Meerwerk is ingekocht: 
De toegestane meerkosten van Zero Emisse inzet zijn in de begroting verwerkt: 

+

+
+
+
+

0,8 miljoen

1,5 miljoen
0,4 miljoen
0,2 miljoen
0,8 miljoen

De indexering van het prijspeil 2021 naar 2022 betreft voor de Concessie 
Voorne Putten Rozenburg 
De posten maatwerk en Meerwerk zijn per saldo toegenomen in verband met 
doorschuif uit 2021 

+

+

0,2 miljoen

0,2 miljoen
De indexering van het prijspeil 2021 naar 2022 betreft voor de Concessie 
Haaglanden Stad 
Er heeft een doorschuif plaatsgevonden vanuit 2021 in verband met daar 
ontstane besparingen die gebruikt worden om in 2022 een nulresultaat te 
kunnen behalen 

+

+

0,6 miljoen

3,6 miljoen
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Daarnaast is begroting opgehoogd in verband met het langer in dienst houden 
van de aardgasbussen dan origineel was begroot. Dit is een verschuiving van de 
kosten in de jaren + 0,9 miljoen
De indexering van het prijspeil 2021 naar 2022 betreft voor de Concessie 
Haaglanden Streek 
Er is meerwerk ingekocht voor deze concessie 
De bijdrage voor vervoer over land in plaats van water is opgehoogd 

+

+
+

0,5 miljoen

0,1 miljoen
0,5 miljoen

De reservering voor beheer en onderhoud nieuw areaal is opgehoogd in 
verband met doorschuif budget vanuit 2021 

+ 2,5 miljoen

Er wordt verwacht dat in 2022 het stimuleringsbudget voor het Nieuwe betalen 
uitgegeven gaat worden voor een bedrag van : 

+ 6,7 miljoen

Indexaties kleinere contracten zoals Parkshuttle en Personenvervoer over Water + 0,1 miljoen
De voorziening voor indexatieverschillen is opgehoogd i.v.m. verwachte hogere 
inflatie correctie over 2022 

+ 2,1 miljoen

De kosten voor distributie chipkaart zijn opgehoogd met de doorschuif van 
subsidie uit 2021 

+ 0,5 miljoen

De reservering voor maatwerkvervoer is vanuit het overschot van 2021 
opgehoogd naar 2022 

+ 0,5 miljoen

Totaal + 34,0 miljoen

Apparaatslasten 
Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 

Financiering 
Zie voor de toelichting op de stijging van de rentelasten de paragraaf Financiering 
(opgenomen in hoofdstuk 6.1). 

Baten 

Onttrekking fonds BDU 
De BDU-onttrekking betreft het saldo van de kosten minus de overige inkomsten van 
derden.  

Rente en Marktconformiteits-opslag 
Zie voor de toelichting op de stijging van de rentebaten de paragraaf Financiering 
(opgenomen in hoofdstuk 6.1). 

Overige inkomsten 
Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 
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4.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer  

4.2.1 Beleidsmatige voortgang 

Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Realisatie van tramlijn 19B naar de TU Delft.
Realisatie van de maatregelen om tramlijn 1 
geschikt te maken voor bredere voertuigen in 
Den Haag, Rijswijk en Delft.
Realisatie van de verlenging van de Hoekse Lijn 
tot het strand, de Metro aan Zee.

Fysieke realisatie mogelijk zomer 
2022 klaar. Traject 
indienstellingsvergunning start 
met de indiening van een 
aanvraag door RET beheer. 
Risico’s daarbij zijn o.a. 
vertraging in de aanlevering van 
(delen) informatiedossier en dus 
de complete aanvraag en 
eventueel noodzakelijk weg te 
werken restpunten voordat kan 
worden gestart met rijden. Met 
betrokkenen is een duidelijke 
planning afgesproken zodat er 
voldoende tijd is om de complete 
aangevraagde vergunning goed 
te beoordelen.

Realisatie van inframaatregelen voor de nieuwe 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-
verbinding door de Maastunnel.

Realisatie gepland vanaf 2023, 
onder voorbehoud van 
besluitvorming van 
gemeenteraad. 

Realisatie van de reconstructie van het OV-
knooppunt Hart van Zuid (Rotterdam).
Realisatie haltevoorzieningen, 
fietsvoorzieningen, aanpassingen kruisingen en 
doorstromingsmaatregelen R-net lijnen 403, 
404, 456, 455, 170 en 173.
Realisatie kwaliteitsverbetering minimaal vijf 
OV-knooppunten, onder meer Spijkenisse 
centrum.
Realisatie fiets- en voetgangerstunnel station 
Delft Campus.
Realisatie van verbeteringen van het comfort en 
de veiligheid van het Basisnet fiets.
Realisatie van een hoogwaardig en veilig 
Metropolitaan Fietsroutenetwerk van acht 
routes: Westland-Rotterdam, Den Haag-
Pijnacker, Zoetermeer-Rotterdam, Delft-
Rotterdam Alexander, Westland-Den Haag 2x, 
Westland-Delft en Dordrecht-Rotterdam;
Uitwerking en waar mogelijk realisatie van 
versnellingsmaatregelen tram in Den Haag en 
Rotterdam

De uitwerking van de 
snelheidsmaatregelen van beide 
projecten verloopt volgens 
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planning echter wordt tegelijk een 
risico gezien voor daadwerkelijke 
versnelling zodra maatregelen 
zijn gerealiseerd vanwege 
gemeentelijke keuzes in de 
buitenruimte die nadelige effecten 
hebben op de snelheid van het 
OV. Een sleutel tot succes is een 
hoge betrokkenheid voor het OV 
vanuit het gemeentelijke fysieke 
domein.

Uitwerking en waar mogelijk realisatie van korte 
termijnmaatregelen OV-verbinding Zoetermeer-
Leiden.
Uitwerking van maatregelen voor de HOV-
verbinding Ridderkerk-Rotterdam.
Uitwerking van technisch mogelijk maken van 
een frequentieverhoging op het samenloopdeel 
RandstadRail, daaraan gerelateerd het 
gekoppeld rijden van HTM-voertuigen op de 
Leyenburgcorridor.
Uitwerking van de bestelling van 60 nieuwe 
trams in Den Haag en omstreken, alsmede de 
uitwerking van het aanpassen van de 
traminfrastructuur op de tramlijnen 1, 6, 12 en 
16 en het voorbereiden van een nieuwe remise 
op de GAVI-locatie in Den Haag.
Uitwerking van de bestelling van extra RET-
metrovoertuigen op het hele metronet, alsmede 
de uitwerking van ondersteunende 
inframaatregelen metronet zoals aanpassing 
spoorbeveiliging, extra stallingscapaciteit, 
stroomvoorziening, saneren overweg en 
geluidsmaatregelen.
Uitwerking van maatregelen in regio Rotterdam 
als gevolg van het Plan Ander Tramnet 2021.

Doelstelling: Betrouwbaar op weg 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Realisatie intelligente Verkeersregelinstallaties 
(iVRI’s).
De reconstructie IJsselmondseknoop realiseren.
Financieel bijdragen aan de Korte Termijn 
Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma 
MoVe, waaronder maatregelen op de 
Algeracorridor, op Voorne-Putten en in 
Westland.

Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Het realiseren van enkele aangewezen 
automatisch vervoer-projecten (AVLM) op basis 

Ondertekening Letter of Intent 
Mall of the Netherlands is 
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van een technisch en financieel haalbaar plan, 
zoals de shuttle bij Leidsenhage, in Zoetermeer 
en Rotterdam The Hague Airport.

vertraagd door nog lopende 
onderhandelingen met de Mall. 
Q3 meer duidelijkheid. 
Aanbesteding voertuig RTHA 
vertraagd omdat eerst een 
marktconsulatie gehouden wordt. 
Q3 uitkomst van de aanbesteding 
afhankelijk van gegadigden

Na Rotterdam The Hague Airport, uitrollen van 
Mobility as a Service (MaaS) naar andere 
deelgebieden.
Deelmobiliteit uitrollen als verbetering van de 
“last mile” naar woon- en werkgebieden.
Uitvoeren van de haalbaarheidsstudie ten 
behoeve van de realisatie van de Cargoloop.

Doelstelling: Vergroten verkeersveiligheid 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoeren van het Regionaal 
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid, in 
lijn met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Inzetten van verkeersleerkrachten op 
basisscholen in de metropoolregio.
Inzetten van verkeerseducatiepakketten Totally 
Trafc, SchoolopSeef en dodehoek-lessen.
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4.2.2 Financiële afwijkingen 

Toelichting financiële afwijkingen 

Algemeen 

Lasten 

Verkeersmanagement en wegenstructuur 
De lagere verwachte bestedingen van € 8,9 miljoen ontstaan door:  

Onderwerp Mutatie lasten
De uitrol van “Automatisch Vervoer op de first en Last Mile” (AVLM) projecten is 
vertraagd. De verwachte bestedingen zijn verdeeld over meerdere jaren, wat 
leidt tot een lagere realisatie in 2022. 

- 3,1 miljoen

De verwachte bestedingen voor de Beatrixlaan zijn verdeeld over 2022 en 2023 
in plaats van de opname van 8 miljoen in 2022. 

- 4,0 miljoen

De onderbesteding in 2021 bij de programma’s no regret CID Binckhorst (0,6 
miljoen) en KTA (0,5 miljoen) is doorschoven naar 2022. 

+ 1,1 miljoen

Binnen het programma kleine projecten zijn enerzijds minder projecten 
aangemeld dan waren opgenomen als reservering bij het opstellen van de 
begroting 2020. Anderzijds zijn lopende kleine projecten vertraagd en schuiven 
door naar 2022. Per saldo leidt dit tot lagere verwachte lasten in 2022. 

- 3,1 miljoen

Diverse kleine mutaties. + 0,2 miljoen
Totaal - € 8,9 miljoen

Fiets- en ketenmobiliteit 
De hogere verwachte bestedingen van € 17,6 miljoen ontstaan door: 

Onderwerp Mutatie lasten
De realisatie van de Metropolitane fietsroute Westland-Rotterdam is in 2021 
vertraagd waardoor een deel is doorgeschoven naar 2022.  

+ 2,0 miljoen
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In 2021 is bestuurlijk besloten een reservering op te nemen in de begroting voor 
de Metropolitane fietsroutes Delft – Rotterdam Alexander en Zoetermeer – 
Rotterdam. Dit leidt extra lasten in 2022. 

+ 8,5 miljoen

Eind 2021 is voor de realisatie van de Metropolitane fietsroute Pijnacker- Den 
haag alvast een gedeeltelijke reservering getroffen uit de onderbesteding van 
het programma kleine projecten 2021.  

+ 5,0 miljoen

Binnen het programma kleine projecten zijn een deel van de aanmeldingen in 
het IPVa 2021 niet aangevraagd, wat leidt tot lagere lasten in 2022. 
Daartegenover staat dat door vertraging in kleine projecten lasten uit 2021 naar 
2022 zijn doorgeschoven. Omdat aandeel van de vertraagde projecten hoger is 
stijgen per saldo de lasten in 2022.   

+ 2,1 miljoen

Totaal + € 17,6 miljoen

Verkeersveiligheid 
De hogere verwachte bestedingen van € 5,6 miljoen ontstaan door: 

Onderwerp Mutatie lasten
Binnen het programma kleine projecten zijn een deel van de aanmeldingen in het 
IPVa 2021 niet aangevraagd, wat leidt tot lagere lasten in 2022. Daartegenover 
staat dat door vertraging in kleine projecten lasten uit 2021 naar 2022 zijn 
doorgeschoven (8 miljoen). Omdat aandeel van de vertraagde projecten hoger is 
stijgen per saldo de lasten in 2022.   

+ 5,6 miljoen

Totaal + € 5,6 miljoen

Netwerk openbaar vervoer 
De hogere verwachte bestedingen van € 17,7 miljoen ontstaan door: 

Onderwerp Mutatie lasten
In 2021 heeft het bestuur besloten om voor de projecten Randstadrail en Metronet 
een reservering op te nemen in de begroting. In 2022 zullen de eerst kosten 
worden gemaakt voor de verder uitwerking van de projecten.  

+ 2,0 miljoen

Het bestuur heeft in 2021 besloten een aantal projecten toe te voegen aan de 
begroting die leiden tot extra lasten in 2022. Het gaat om de projecten: R-Net 
Ridderkerk-Rotterdam (1,6 miljoen) en Metrostation Nissewaard (4 miljoen)  

+ 5,6 miljoen

In het transitieprogramma was een reservering getroffen voor 
doorstromingsmaatregelen. Een deel hiervan wordt gebruikt voor infra 
maatregelen. 

+ 3,7 miljoen

Via de BDU heeft de MRDH de rijksbijdrage voor het project ontwikkeling 
Entreegebied Zoetermeer ontvangen.  Tegenover de bijdrage worden ook 
dezelfde lasten genomen.  

+ 2,3 miljoen

Door vertraging in de realisatie schuiven lasten voor de projecten systeemsprong 
(3,4 miljoen), lijn 19 (1,9 miljoen), Sebastiaansbrug (1,7 miljoen) en 4-sporigheid 
Schiedam (0,7 miljoen) door van 2021 naar 2022 

+ 7,7 miljoen

Doordat in 2021 meer lasten zijn genomen voor Hart van Zuid dan eerder begroot, 
dalen de lasten van dit project in 2022. 

- 1,8 miljoen

De verwachte start van de realisatie van de OV knoop Nissewaard is 
doorgeschoven naar 2022. Hierdoor dalen de lasten in 2022 van 4 miljoen naar 2 
miljoen. 

- 2,0 miljoen

Diverse kleine mutaties. + 0,2 miljoen
Totaal + € 17,7 miljoen

Apparaatslasten 
Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 
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Baten 

Onttrekking fonds BDU 
De BDU-onttrekking betreft het saldo van de kosten minus de overige inkomsten van 
derden.  

Overige inkomsten 
Geen overige inkomsten in 2022 verwacht.  
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4.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat  

4.3.1 Beleidsmatige voortgang 

Doelstelling: Stimuleren van innovatie en economische groei 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoering en opschaling van de regionale 
innovatieprogramma’s om meer bedrijven te 
betrekken bij de kennis en faciliteiten die 
fieldlabs en innovatieve consortia van bedrijven 
en kennisinstellingen te bieden hebben.

De MRDH heeft bij alle 
innovatieprogramma's een 
aanjaagrol. De eerste financiering 
is door de MRDH verstrekt, 
daarna zijn SMITZH, ZorgTech en 
Energie en Klimaat opgeschaald 
en heeft de provincie Zuid-
Holland vervolgfinanciering ter 
beschikking gesteld. Het meest 
recente innovatieprogramma 
AgriTech is in 2021 opgestart. Het 
programma zou in het derde 
kwartaal 2022 afgerond worden 
maar heeft vertraging opgelopen. 
Het programma heeft zichtbaar 
goede stappen gezet, maar de 
beperking rondom fysieke 
bijeenkomsten in coronatijd heeft 
het project parten gespeeld. Na 
de eerste voucherronde is 
gebleken dat het veel tijd kost om 
de consortia samen te stellen en 
de juiste vraag op te halen bij de 
eindgebruiker. Een tweede 
voucherronde kon daarom niet 
begin september 2021 
plaatsvinden, maar pas in maart 
2022. Het project wordt op 
verzoek met een jaar verlengd 
omdat voor de uitwerking van dit 
soort technische projecten een 
doorlooptijd van minimaal een 
jaar essentieel is, vooral omdat er 
bij de tuinbouw ook sprake is van 
een seizoenseffect.

Verbinden van maatschappelijke vraagstukken 
van gemeenten aan de oplossingen die 
startende bedrijven ontwikkelen en het 
versterken van de kennis bij en het netwerk 
tussen gemeenten. Het gaat dan om kennis 
over de mogelijkheden van technologie voor 
gemeentelijke problemen, kennis over de wijze 
waarop innovatief werken onderdeel kan 
worden van de gemeentelijke bedrijfsvoering en 
de mogelijkheden om innovatie daadwerkelijk in 
te kopen.
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Verder doorontwikkelen van de aanpak om 
gemeenten te ondersteunen bij het realiseren 
van een toekomstbestendig en digitaal breed 
MKB.

De Metropoolregio sluit voor wat 
betreft de doelstelling Goede 
digitale connectiviteit vanaf 2022 
aan bij de doelen van de 
Digitaliseringsagenda Zuid-
Holland om de digitale economie 
van de regio te versterken (besluit 
bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat 9 februari 
2022). De digitalisering van het 
mkb maakt daar ook onderdeel 
van uit. Daarom wordt deze 
activiteit vanaf nu verantwoord 
onder de doelstelling ‘Goede 
digitale connectiviteit’. Dit sluit 
ook aan bij de ontwerpbegroting 
MRDH 2023. 

Doelstelling: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Versterken van een MBO-HBO 
campusecosysteem met als doel een goede 
aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en 
omgeving te realiseren, een intensieve 
samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven te stimuleren en een leven lang 
ontwikkelen (LLO) aan te jagen;
Economisch rendement van campussen 
versterken door kennisdeling op het gebied van 
governance, innovatie, productontwikkeling, 
verdienmodellen, internationalisering, subsidie 
en bereikbaarheid te stimuleren en meer 
centraal te stellen in de aanpak;
Bekendheid vergroten van het 
campusecosysteem, zodat bedrijven 
campussen regionaal actiever opzoeken en 
participeren in innovatie, onderwijsvernieuwing 
en LLO.

Doelstelling: Goede digitale connectiviteit 

De Metropoolregio sluit voor wat betreft de doelstelling Goede digitale connectiviteit vanaf 
2022 aan bij de doelen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland om de digitale economie 
van de regio te versterken (besluit bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 9 
februari 2022). De begrotingsactiviteiten volgen deze lijn en worden daarom herschreven in 
aansluiting op de doelen van de Digitaliseringsagenda. Dit sluit tevens aan met de in de 
ontwerpbegroting MRDH 2023 opgenomen activiteiten.  

Bestaande activiteiten uit de in juli 2021 vastgestelde begroting 2022: 

 Onderhouden van het kennisnetwerk en bieden van ondersteuning aan gemeenten 
die werken aan de digitale connectiviteit in de metropoolregio. Dit doen we door de 
kennis van de twee grote steden te delen met de andere 21 gemeenten en ze te 
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helpen om deze kennis in te zetten, bijvoorbeeld voor het harmoniseren van de 
gemeentelijke regelgeving en het gemeentelijke beleid, zodat tempo gemaakt kan 
worden bij de aanleg van communicatienetwerken zoals glasvezel en 5G. Binnen 
het kennisnetwerk zorgen we ervoor dat bij de uitrol van 5G de zorgen die er in de 
samenleving zijn aandacht krijgen. 

 Verbinden van experimenteerlocaties digitalisering en 5G, zoals het Delft on 
Internet of Things (DoloT) fieldlab, het Living Lab Scheveningen en het Living Lab 
Sensible Sensor Reyeroord (LLSSR). Hier bieden we ruimte voor bedrijven om te 
innoveren rond diverse maatschappelijke vragen. Digitalisering verbinden we met 
andere campussen rond innovatie in industrie, de zorg en agrologistiek. Tenslotte 
zorgen we ook dat resultaten uit deze projecten regionaal toegepast kunnen 
worden. 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Activiteiten begroting 2022 na wijziging 
volgens de sporen van de 
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland
Uitwisselen van kennis en ervaring op het 
gebied van digitalisering.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: Digitale 
connectiviteit: Gemeenten ondersteunen bij 
vraagstukken over digitale connectiviteit en het 
ontwikkelen van strategie/visie op het gebied 
van digitalisering.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: Digitale 
innovatie: Stimuleren van digitale innovatie door 
bij te dragen aan projecten en de kennis die uit 
deze projecten komt met de regio te delen.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: 
Cybersecurity: Bijdragen aan de 
cyberweerbaarheid van ondernemers en 
cyberveiligheid van de regio door projecten te 
steunen en kennis hierover te delen.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: Mens 
Centraal: digitale kennis en vaardigheden: 
Faciliteren van het mkb in de 
digitaliseringstransitie. Uit een verkenning in 
2022 zal blijken welke activiteiten de MRDH op 
zich zal nemen (denk aan: kennis delen, 
projecten meefinancieren, relatie leggen met 
leven lang ontwikkelen/onderwijs).

Doelstelling: Ruimte om te werken 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoering van regionale Strategie Werklocaties: 
we zorgen voor regionale afstemming, 
bijvoorbeeld op het gebied van Hogere Milieu 
Categorie (HMC) en watergebonden terreinen, 
gebiedsvisies en transformatieopgaven.
We werken gebiedsgericht aan werklocaties van 
regionaal belang, onder meer door 
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procesadvisering en het verlenen van 
projectbijdragen.
We werken verder aan de aanpak voor Next 
Economy bedrijventerreinen, waarbij langs een 
aantal inhoudelijke aandachtsgebieden 
(mobiliteit/CO2 , energie, circulariteit, informatie, 
personeel, financieringsvraagstukken) externe 
expertise en projectbijdragen beschikbaar 
worden gesteld voor kleinere en grotere 
opgaven. Het aandachtsveld Energie is daarbij 
de praktische uitwerking van de Regionale 
Energie Strategie op bedrijventerreinen.

Doelstelling: Stimuleren van groengebruik en recreatie als vestigingsfactor 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Ondersteunen van gemeenten die werken aan 
de kansen en mogelijkheden in onze regio op 
het gebied van vrijetijdseconomie.
Opnemen van groene en blauwe kwaliteit in de 
integrale ontwikkelplannen voor verstedelijking.
Zorgen voor verbinding / informatiedeling tussen 
het regionale netwerk Vrijetijdseconomie en de 
Bestuurlijke Tafel Groen Blauwe Leefomgeving.
Faciliteren en ondersteunen van het regionale 
netwerk Vrijetijdseconomie.

Doelstelling: Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties  

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Ondersteuning bieden bij het maken van een 
samenhangende aanpak en planning voor 
wonen, werken, bereikbaarheid en 
duurzaamheid per locatie van de 
Verstedelijkingsalliantie. We zoeken hier samen 
met partners naar mogelijkheden voor het 
bespoedigen van de voortgang van zowel de 
planvorming als de realisatie.
Gemeenten die vergelijkbare locaties 
(mogelijkheid tot verdichting in bestaand 
stedelijk gebied, nabij bestaande infrastructuur) 
hebben, dezelfde ondersteuning bieden als aan 
de hiervoor genoemde locaties. Denk daarbij 
aan locaties langs de Hoekse Lijn, Barendrecht, 
station LansingerlandZoetermeer, Nissewaard 
en Capelle aan den IJssel. In deze integrale 
plannen dient groene en blauwe kwaliteit 
opgenomen te worden (zie de doelstelling 
‘Stimuleren van het groengebruik en recreatie 
als vestigingsfactor’).



1e Bestuursrapportage MRDH 2022 25

Doelstelling: Meer regionale samenwerking bij de energietransitie  

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Bieden van ondersteuning aan het netwerk van 
gemeenten dat werkt aan de energietransitie.
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4.3.2 Financiële afwijkingen 

Toelichting financiële afwijkingen: 

Budget neutrale wijzigingen 

Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2022 over de subsidieaanvraag van 
InnovationQuarter om voor het jaar 2022 een subsidie te verstrekken van maximaal 
€ 872.500. De subsidieverlening wordt in 2022 voor het gehele bedrag als 
begrotingspostsubsidie ter begroting gebracht, aangezien de uitvoering ook in 2022 
plaatsvindt. Dekking vindt plaats ten laste van het bestaande budget voor 
programmakosten, waardoor dit een budgetneutrale wijziging is. 

Het algemeen bestuur besluit daarnaast op 8 juli 2022 over de subsidieaanvraag van 
YES!Delft om voor het programma Region of the Future 2022-2025 voor het jaar 2022 een 
subsidie te verstrekken van maximaal € 1.500.000. Het programma loopt 36 maanden, 
waarvan 7 maanden in 2022. De jaarschijf voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt daarmee 
€ 291.667. Dekking vindt plaats ten laste van het bestaande budget voor 
programmakosten, waardoor dit een budgetneutrale wijziging is.  

Programma 3: Economisch Begroting Begroting Begrotings-

vestigingsklimaat (euro's) 2022 2022 wijzigingen

na 1e Bestuursrapportage 2022-1

Lasten:

Subtotaal programmakosten 4.299.539 3.135.372 -1.164.167

Subtotaal InnovationQuarter 0 872.500 872.500

Subtotaal YES!Delft 118.750 410.417 291.667

Subtotaal directe kosten personeel 967.426 967.426 0

Totaal lasten 5.385.715 5.385.715 0

Baten:

Inwonerbijdrage 5.229.465 5.229.465 0

Overige inkomensoverdrachten gemeenten 37.500 37.500 0

Totaal baten 5.266.965 5.266.965 0

Saldo van baten en lasten -118.750 -118.750 0

Onttrekking aan Egalisatiereserve EV 118.750 118.750 0

Resultaat 0 0 0
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5. Overhead en vennootschapsbelasting 

5.1 Overhead  

Toelichting financiële afwijkingen 

Lasten en baten 

Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 

5.2 Vennootschapsbelasting  

Zie hoofdstuk 6.2 Weerstandsvermogen en risico’s. 
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6. Paragrafen 

6.1 Financiering 

Toelichting financiële afwijkingen 

Lasten en baten 

Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 

Resultaat 

De ondergrens voor de opbouw van de risicoreserve financieringen is berekend op basis 
van de maandelijks te betalen concessievergoedingen. De maandelijkse 
concessievergoedingen voor rail en bus bedragen gemiddeld € 31 miljoen. Uitgaande van 
een worst case scenario (faillissement) wordt de kans dat maximaal één maand aan 
concessievergoeding als verloren moet worden beschouwd, als hoog (90%) ingeschat. De 
ondergrens van de op te bouwen risicoreserve wordt daarmee bepaald op € 28 miljoen.  

In de begroting 2022 werd rekening gehouden met een ondergrens van € 27 miljoen. Door 
een dotatie van € 1 miljoen wordt de nieuwe ondergrens van de Risicoreserve financiering 
van € 28 miljoen bereikt. Zie bijlage 1 Staat van reserves en fondsen.

6.2 Weerstandsvermogen en risico’s 

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2016 is de MRDH belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) 
voor zover zij voor een van de activiteiten een onderneming drijft. In samenwerking met het 
Fiscaal Team van de gemeente Den Haag verrichtte de MRDH hiervoor grondig onderzoek. 
Zij nam het standpunt in dat er geen sprake is van enige belastingplicht voor de MRDH. In 
de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gepleegd met de Rijksbelastingdienst.  
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Voor wat betreft de activiteit treasuryfunctie1 (het aantrekken en vervolgens uitzetten van 
leningen bij de vervoerders) liet de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief weten 
van mening te zijn dat deze activiteit voldoet aan de ondernemerscriteria en daarom in de 
Vpb-heffing wordt betrokken. Vanwege de wettelijk verplichte marktconformiteitsopslag 
(Wet fido/Ruddo) laat deze activiteit een ‘plus’ zien, die op dit moment door de MRDH wordt 
toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Deze ‘plus’ wil de Rijksbelastingdienst 
belasten met Vpb. In dit verband gaat de Rijksbelastingdienst voorbij aan het feit dat de 
MRDH deze leningen verstrekt vanuit de rol als Vervoersautoriteit en ‘lender of last resort’. 
De vervoerders kunnen wel lenen bij banken, maar dan tegen (zeer) hoge 
rentepercentages. Om het openbaar vervoer betaalbaar te houden, is ervoor gekozen om 
te lenen bij de MRDH. Daarnaast subsidieert de MRDH de in rekening gebrachte opslag 
weer via de concessie aan de vervoerders. De Rijksbelastingdienst kijkt echter niet naar de 
MRDH als geheel, maar ziet de treasuryfunctie als aparte activiteit.  

In november 2019 liet de Rijksbelastingdienst per brief weten van mening te zijn dat de 
hiervoor genoemde wettelijk verplichte marktconformiteitsopslag, die de MRDH in rekening 
brengt aan de vervoerders, in de Vpb-heffing wordt betrokken. Gemiddeld bedraagt de 
risico-opslag ongeveer € 7 miljoen per jaar. De MRDH dient er rekening mee te houden dat 
zij van dit bedrag jaarlijks 25% vennootschapsbelasting moet betalen. Dat wil zeggen: 
ongeveer € 1,75 miljoen per jaar aan belastingafdracht. De MRDH heeft het standpunt 
ingenomen dat er geen sprake is van enige belastingplicht voor de MRDH en zal via de 
geëigende weg bezwaar aantekenen tegen de aanslagen vennootschapsbelasting.  
Tot het moment van een definitieve uitspraak (eventueel na een procedure bij de 
belastingrechter) leidt een eventuele belastingaanslag nog niet tot lasten voor de MRDH. 
Als de MRDH uiteindelijk niet in het gelijk wordt gesteld, betekent dit dat het opbouwen van 
de benodigde risicoreserve financieringen ongeveer een jaar langer duurt en dat na deze 
periode structureel € 1,75 miljoen minder beschikbaar is voor de verkeer- en 
vervoeropgave in onze regio.  

Eind februari 2022 is er tussen de MRDH en de Rijksbelastingdienst een 
vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij we voor de vennootschapsbelasting de jaren 
2016 en 2017 hebben kunnen afronden. De intentie is om de afspraken voor de jaren 2018 
en verder te continueren. De Rijksbelastingdienst vraagt de MRDH hiervoor aanvullende 
onderbouwing aan te leveren. Voor die onderbouwing was Deloitte ingehuurd en hebben 
wij medio april het definitieve rapport ontvangen. Op basis van het continueren van de 
afspraken zal het te betalen bedrag over de aanslagen 2016 t/m 2020 liggen op ongeveer 
€ 10.000. 

1 Niet alleen de MRDH heeft met deze problematiek te maken, maar alle publiekrechtelijke organisaties 
(gemeenten, provincies, etc.) die externe leningen aantrekken om deze vervolgens weer uit te lenen met een 
marktconformiteitsopslag kunnen met dit standpunt van de Rijksbelastingdienst te maken krijgen.  



1e Bestuursrapportage MRDH 2022 30

Besluit 

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  

gelet op artikel 4:1 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag 2014; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 20 juni 2022; 

b e s l u i t : 

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022; 

2. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 opgenomen 1e begrotingswijziging 2022 vast te 

stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2022 van het algemeen bestuur. 

de secretaris,  de voorzitter, 

Christel Mourik Jan van Zanen 
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Bijlage 1 – Staat van reserves en fondsen 

In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis 
van de stand van de Jaarrekening 2021 (na resultaatbestemming) en de voor het 
exploitatiejaar 2022 geraamde mutaties inclusief de bij deze rapportage voorgestelde 
begrotingswijzigingen. 

Toelichting mutaties

Egalisatiereserve EV 
Betreft de toevoeging aan de exploitatie van het programma Economisch Vestigingsklimaat 
ter dekking van de laatste maanden van de subsidie voor het YES!Delft programma 2020-
2022 City of the Future. Hier was in de primaire Begroting MRDH 2022 al rekening mee 
gehouden.  

Risicoreserve financieringen 
Deze reserve is in 2016 ingesteld om de risico’s die zijn verbonden aan het aantrekken en 
verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak voldoende te beheersen. De 
toevoeging is weergegeven bij Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 
(hoofdstuk 4) en betreft de marktconformiteits-opslag die in rekening wordt gebracht bij de 
vervoerders. Deze opslag wordt toegevoegd aan de reserve totdat deze risico-reserve op 
voldoende niveau is. Ten opzichte van de Begroting MRDH 2022 is de geraamde 
toevoeging met € 1,0 miljoen gestegen. De toelichting is opgenomen in hoofdstuk 6.1 
paragraaf Financiering.

BDU 
De toevoeging is gebaseerd op de meest recente beschikking van het ministerie (december 
2021) vermeerderd met verwachte indexatie van 2,2%. De onttrekkingen betreffen de 
bijdragen aan de exploitatie van: 

 Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (€ 438.316.983) 
 Programma 2 Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer (€ 181.874.628) 
 Overhead (€ 5.276.381) 

Toelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 (programma’s) en hoofdstuk 5.1 (Overhead). 

 Omschrijving Saldo Raming Raming Raming

jaarrekening toevoeging onttrekking  saldo 

31-12-2021 2022 2022 31-12-2022

Reserves

Reserve Weerstandsvermogen EV 0 0 0 0

Egalisatiereserve EV 5.507.907 0 118.750 5.389.157

Risicoreserve financieringen 27.000.000 1.000.000 0 28.000.000

Subtotaal reserves 32.507.907 1.000.000 118.750 33.389.157

Fondsen

BDU 209.859.883 553.110.553 625.467.992 137.502.444

Subtotaal fondsen 209.859.883 553.110.553 625.467.992 137.502.444

TOTAAL-GENERAAL 242.367.790 554.110.553 625.586.742 170.891.601
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Bijlage 2 – Overzicht baten en lasten per taakveld 

In onderstaand overzicht worden de bij deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen 
weergegeven op basis van taakvelden. Dit is een verplichting op basis van het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV). 

De Programmabegroting 2022 per taakveld is gelijk aan de Programmabegroting 2022 
(hoofdstuk 3). Echter in deze staat is de verdeling van de lasten en baten gemaakt naar 
taakveld zoals deze zijn voorgeschreven vanuit het BBV om de vergelijkbaarheid tussen 
gemeenten en GR’s onderling te verbeteren.  

De taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer worden verantwoord in de 
programma’s 2.1 Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer en 2.2 Infrastructuur Verkeer en 
Openbaar Vervoer. In deze programma’s is een duidelijke splitsing aangegeven welk 
taakveld het bevat. De rentelast en rentebaat worden verantwoord onder het taakveld 2.5 
Openbaar vervoer omdat deze leningen betrekking hebben op deze taak. Omdat wij 
leningen aantrekken en direct 1 op 1 doorlenen is er geen sprake van een treasury taak. Bij 
de Begroting 2022 zijn de rentelast en rentebaat onjuist weergegeven, dat wordt in deze 
rapportage gecorrigeerd. 

Het taakveld 3.1 Economische ontwikkeling wordt in zijn geheel verantwoord onder het 
programma 2.3 Economisch Vestigingsklimaat. 

Het taakveld 0.4 Overhead sluit aan op het overzicht 2.4 Overhead. Dit betreffen de 
indirecte personele en materiele kosten van de afdeling bedrijfsvoering. Deze kosten 
worden via een vaste verdeelsleutel doorberekend aan de overige programma’s.  

Voor een toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5. 
Hier worden de financiële afwijkingen op programmaniveau en Overhead gepresenteerd.
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Bijlage 3 – Overzicht incidentele baten en lasten 

Inzicht in de incidentele baten en lasten is nodig om in beeld te brengen of de begroting 
materieel in evenwicht is, dat wil zeggen dat de structurele lasten worden gedekt door 
structurele baten. De incidentele baten en lasten tellen niet mee voor het materieel in 
evenwicht zijn van de begroting. Onder incidentele baten en lasten worden onder andere 
de volgende posten verstaan: 

- Stortingen in en onttrekkingen aan reserves 
- Bijzondere ontvangsten en verstrekte subsidies en (specifieke) uitkeringen 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel van aard. Echter, 
er zijn ook verrekeningen met reserves die structureel van aard zijn. Binnen de MRDH zijn 
dat de verrekeningen met de Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat. De 
Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat bevat voornamelijk de nog niet financieel 
afgewikkelde bijdragen aan gemeenten op grond van de Bijdrageregeling versterking 
economisch vestigingsklimaat. Deze reserve heeft een langlopend karakter. 

De grootste geldstroom, de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) betreft in 
principe een structurele geldstroom en is daarmee een structurele bate. De projectkosten 
die met deze baten worden gedekt zijn daarmee ook structurele lasten. Wel kunnen er 
incidenteel middelen aan de BDU worden toegevoegd voor specifieke projecten. De 
hiermee samenhangende lasten en baten dienen dan wel als incidenteel aangemerkt te 
worden.  

In de hiernavolgende tabel zijn per programma de incidentele lasten en baten 
weergegeven: 

Toelichting incidentele baten en lasten 

Exploitatie verkeer en openbaar vervoer  
De incidentele lasten betreft de toevoeging aan de risicoreserve financieringen. De 
toelichting is opgenomen in hoofdstuk 6. 

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 
Van het Rijk ontvangt de MRDH via de BDU beschikking diverse bijdrage voor studies en 
projecten. De specificatie is als volgt: 

Incidentele baten en lasten Begroting Begroting Begrotings-

(euro's) 2022 2022 wijzigingen

na 1e Bestuursrapportage 2022-1

Incidentele lasten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 0 1.000.000 1.000.000

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 7.540.294 12.981.538 5.441.244

3. Economisch Vestigingsklimaat 0 118.750 118.750

Overhead 0 0 0

Totaal 7.540.294 14.100.288 6.559.994

Baten per programma

1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 0 0 0

2. Infrastructuur verkeer en openbaar Vervoer 7.540.294 12.981.538 5.441.244

3. Economisch Vestigingsklimaat 0 118.750 118.750

Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV 0 0 0

Totaal 7.540.294 13.100.288 5.559.994

Saldo van incidentele baten en lasten 0 1.000.000 1.000.000
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Economisch Vestigingsklimaat 
Met ingang van het begrotingsjaar 2022 dienen op basis van de Handreiking 2021 van de 
toezichthoudende provincies de mutaties in alle reserves als incidentele baten en lasten te 
worden verantwoord. Dat betreft hier de onttrekking aan de Egalisatiereserve economisch 
vestigingsklimaat ter dekking van de subsidie 2020-2022 (City of the Future) aan YES!Delft 
(lasten en baten). 

Structureel begrotingssaldo 

De commissie BBV adviseert in haar Notitie structurele en incidentele baten en lasten van 
30 augustus 2018 het structureel begrotingssaldo te presenteren conform een 
voorgeschreven format. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting structureel in 
evenwicht is: 

Uit het overzicht blijkt geen negatief saldo, en dat betekent dat de begroting structureel in 
evenwicht is. 

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Begroting Begroting Begrotings-

(euro's) 2022 2022 wijzigingen

na 1e Bestuursrapportage 2022-1

Saldo baten en lasten -118.750 881.250 1.000.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 118.750 -881.250 -1.000.000

Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 0 1.000.000 1.000.000

Structureel begrotingssaldo 0 1.000.000 1.000.000



Bestuursrapportage in één oogopslag

    69,1
(van 585,7 naar 654,8)

LASTEN

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER 
stijgt van 423,8  naar 460,8 (37,0 stijging)

• Beleid en programmering: 3,1 (stijging)

• Concessies: 227,8 (stijging)

• Beheer en onderhoud infra: 193,9 (daling)

• Verkeersmanagement en wegenstructuur: 8,8 (daling)

• Fiets- en ketenmobiliteit: 17,6 (stijging)

• Verkeersveiligheid: 5,6 (stijging)

• Netwerk Openbaar Vervoer: 17,7 (stijging)

PROGRAMMA 2:

INFRASTRUCTUUR VERKEER 
EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 149,8 naar 181,9 (32,1 stijging)

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER 
stijgt van 423,8 naar 461,9 (38,1 stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 38,1 (stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 32,1 (stijging)

PROGRAMMA 2:

INFRASTRUCTUUR VERKEER 
EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 149,8 naar 181,9 (32,1 stijging)

   1,0
(van -0,1 naar 0,9)

SALDO VAN
BATEN EN LASTEN 

PROGRAMMA 3:

ECONOMISCH 
VESTIGINGSKLIMAAT
blijft 5,4 (geen stijging/daling)

• Programmakosten: 1,2 (daling)

• InnovationQuarter: 0,9 (stijging)

• YES!Delft: 0,3 (stijging)

  70,1 
(van 585,6 naar 655,7)

BATEN

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER 
EN OPENBAAR VERVOER
dekking: hogere toevoeging aan reserves 
van 1,0 (0,0 naar 1,0))
• Risicoreserve �nanciering: 1,0 (stijging)

BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2022
ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE BEGROTING MRDH 2022
ER ZIJN BUDGETNEUTRALE BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR HET PROGRAMMA ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
ER ZIJN GEEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR OVERHEAD
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1. Inleiding 

Algemeen 

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2022 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(hierna MRDH). Op basis van de inzichten van medio september 2022 is gekeken naar de 
verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de op 7 juli 2022 vastgestelde eerste 
gewijzigde Begroting 2022. Ook worden de afwijkingen ten opzichte van de geplande 
activiteiten uit de basis Begroting 2022 weergegeven. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de actuele stand van zaken opgenomen betreft OV en corona. In 
hoofdstuk 3 treft u de samenvatting van de 2e begrotingswijziging 2022 aan. In hoofdstuk 4 
worden op programmaniveau de financiële afwijkingen gepresenteerd. Over de 
beleidsmatige afwijkingen wordt in dit hoofdstuk via een stoplichtenmodel gerapporteerd. In 
hoofdstuk 5 worden de afwijkingen op het gebied van Overhead en Vennootschaps-
belasting toegelicht. De belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen voor de paragrafen 
zijn opgenomen in hoofdstuk 6.  

In bijlage 1 is de staat van Reserves en Fondsen opgenomen, bijlage 2 geeft een overzicht 
van de baten en lasten per taakveld en in bijlage 3 zijn de incidentele baten en lasten 
weergegeven. 
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2. OV en corona 

De Beschikbaarheidsvergoeding (hierna BVOV) over 2022 is op 14 april 2022 door het Rijk 
toegezegd voor het hele jaar 2022. Na ontvangst van de aanvragen van de vervoerders 
heeft de MRDH een aanvraag voor de beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-
concessies 2022 ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de 
aanvragen van de HTM en EBS zijn inmiddels de toekenningsbeschikkingen ontvangen en 
voor de RET is de verwachting dat de aanvragen binnenkort conform aanvraag zullen 
worden toegekend. 

Vlak voor de zomer heeft het Rijk besloten om voor 2023 toch nog beperkte rijkssteun voor 
de OV-sector beschikbaar te stellen. De decentrale overheden en vervoerbedrijven waren 
teleurgesteld over de omvang en de bijbehorende voorwaarden. Gedurende de zomer en in 
september zijn er gesprekken gevoerd om de regeling aan te passen. Het lijkt erop dat dat 
tot een betere regeling leidt die ook in onze regio de zorgen gerelateerd aan het openbaar 
vervoer en Corona in 2023 iets beperkt.   

Duidelijk is wel dat COVID-19 een langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. 
Daarom wordt het Transitieprogramma ook in 2023 en 2024 voortgezet en waar nodig 
halfjaarlijks herijkt, om zo elke keer bij te kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. Dit 
met als doel om uiteindelijk het OV weer op het hoge niveau te krijgen zoals onze reizigers 
dat voor COVID-19 gewend waren. 
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3. Samenvatting begrotingswijziging 

Programmatotaal 

Het begrotingstotaal (lasten) stijgt met € 19,9 miljoen, van € 654,8 miljoen naar € 674,7 
miljoen.  

De mutatie bij het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (stijging van € 87,6 
miljoen) heeft voornamelijk te maken met de toevoeging van de door het Rijk toegekende 
beschikbaarheidsvergoeding voor de regionale OV-concessies 2022. Daarnaast zijn de 
concessiesubsidies geactualiseerd voor de actuele indexatie cijfers. Om de stijgende 
indexatie in 2022 deels op te vangen is de vrijval vanuit de niet uitgekeerde bonussen en 
lagere distributiekosten voor de OV-chipkaart hiervoor gereserveerd. Tevens hebben 
verschuivingen plaatsgevonden binnen de jaarschijven van het dagelijks beheer en 
onderhoud.  

Voor het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer (daling van € 68,4 miljoen) 
gaat het voornamelijk om verschuiving in bestedingsritmes binnen de beschikbare 
projectbudgetten. Met name bij de Metropolitane fietsroutes, het bovengrondse ontwerp 
van de Beatrixlaan, project Kruising Erasmusweg-Lozerlaan, het programma instroom 
nieuwe trams regio Den Haag en bus- en metrostation Nissewaard  was er sprake van een 
te optimistische planning in de begroting 2022. Daarnaast is een deel van de eerder 
aangemelde projecten (programma kleine projecten) niet aangevraagd of doorgeschoven.  

Binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat stijgen de lasten met € 0,4 miljoen. 
De afgelopen periode is er meer bestuurlijk eigenaarschap gecreëerd voor het 
daadwerkelijk indienen van projectvoorstellen. Dit heeft geleid tot een lijst met kansrijke 
projecten die in 2022 kunnen starten. De verwachting is nu dat het jaarbudget niet 
voldoende zal zijn om alle aanvragen voor een projectbijdrage te kunnen honoreren. 
Daarom wordt nu voorgesteld om een deel van het nog onbestemde deel uit de 
Egalisatiereserve (resultaat jaarrekening 2021) hiervoor in te zetten ter dekking.  
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De Overhead stijgt met € 0,3 miljoen. Deze stijging is het gevolg van een structurele 
toevoeging van twee functies aan het functiegebouw van de MRDH. Dit betreft een 
budgetneutrale wijziging met betrekking tot verkeer en openbaar vervoer 

De afwijkingen en de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2022 worden in hoofdstuk 4 
(per programma), in hoofdstuk 5 (Overhead) en hoofdstuk 6.2 (paragraaf Bedrijfsvoering) 
nader toegelicht.  

Saldo van baten en lasten tweede begrotingswijziging 2022 

Het positieve saldo van baten en lasten daalt als gevolg van deze begrotingswijziging met 
€ 0,4 miljoen. Dit saldo is ontstaan vanwege de verhoging van de lasten binnen het 
programma Economisch Vestigingsklimaat. Het budget wordt verhoogd omdat de 
verwachting is dat het huidige jaarbudget niet voldoende zal zijn om alle aanvragen voor 
een projectbijdrage te kunnen honoreren.  

Reservemutaties tweede begrotingswijziging 2022 

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch 
Vestigingsklimaat wordt verhoogd met € 0,4 miljoen. 
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4. Programma’s 

Beleidsmatige afwijkingen 

In deze Bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2022 te 
realiseren activiteiten het zogenaamde “stoplicht-model” gehanteerd.  
Per programma wordt in kleur de stand van zaken van de geplande activiteiten uit de 
Begroting 2022 weergegeven. Bij afwijkingen is een toelichting opgenomen.  
Peildatum hiervoor is medio september 2022.  

Hierna volgt een korte uitleg van het gebruik van de kleuren. 

Status Betekenis

Groen De activiteit wordt conform planning gerealiseerd.  

Oranje Het realiseren van de voor 2022 geplande activiteit loopt vertraging op.  

Rood De activiteit wordt niet meer gerealiseerd.  

Financiële afwijkingen 

In de financiële overzichten per programma zijn de prognoses voor de realisatie van de 
Begroting 2022 opgenomen. Indien deze prognoses afwijken van de in juli 2022 
vastgestelde Begroting 2022 na 1e wijziging is een voorstel tot begrotingswijziging 
opgenomen. 
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4.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer  

4.1.1 Beleidsmatige voortgang 

Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Programmamanagement voeren ten behoeve 
van het verbeteren van de kwaliteit van OV-
knooppunten (OV, fiets en ketenmobiliteit);
MIRT-verkenning afronden naar een regionale 
(OV-)bereikbaarheid van het gebied Central 
Innovation District/Binckhorst Den Haag (CID-
Binckhorst) en besluitvorming over start 
planuitwerking en bekostiging.
Verkenning afronden naar een nieuwe 
oeververbinding in de regio Rotterdam inclusief 
A16, Algeracorridor Krimpen aan den IJssel - 
Capelle aan den IJssel en besluitvorming over 
start planuitwerking bekostiging.
Nader uitwerken van de OV-ontwikkelstrategie 
Zoetermeer-Rotterdam, in samenhang met de 
diverse andere onderdelen van het programma 
MOVV.
Verkenning uitvoeren naar de ontwikkeling van 
de spoorlijn Leiden - Dordrecht 
(vervoersconcept, infrastructuur en 
knooppunten).
Opstarten programma ten behoeve van het 
vervangen van de laatste oude trams in Den 
Haag en omstreken door trams aan te schaffen 
met 20% extra capaciteit en het aanpassen van 
de infrastructuur en de realisatie van een 
nieuwe tramremise.
Opstarten van nadere verkenning naar de 
Koningscorridor en Leyenburgcorridor in Den 
Haag, binnen de kaders van het 
Ontwikkelprogramma OV Next.
Verder uitwerken van het Ontwikkelprogramma 
OV Rotterdam, met daarin onder andere het 
vergroten van de capaciteit van het metronet in 
de regio Rotterdam, en ook een plan voor een  
Toekomstvast tramnet.
Programmamanagement voeren ten behoeve 
van de realisatie van de metropolitane 
fietsroutes, namelijk het afronden van 
verkenningen (inclusief bekostiging) en de 
opstart van de planstudiefase van de routes in 
de eerste en tweede tranche metropolitane 
fietsroutes.
Samenwerken en bekostigen van de 
Bereikbaarheidsaanpak via de 
samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland 
Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de 
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onderhoudsopgave waarborgt en bijdraagt aan 
de mobiliteitstransitie.

Doelstelling: Verbetering kwaliteit en efficiency OV 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoeren van het concessiemanagement met 
daarbij bijzondere aandacht voor de gevolgen 
van de coronacrisis en de uitrol van de 
maatregelen zoals die zijn opgenomen in het in 
2021 vast te stellen Transitieprogramma OV 
2021 en verder.
Studie uitvoeren naar het variëren in 
techniekvormen binnen het OV, zoals een 
mogelijke introductie van Bus Rapid Transit 
systemen in de metropoolregio (bijvoorbeeld 
op het tracé Rotterdam-Maastunnel, 
Zoetermeer-Rotterdam al dan niet 
vooruitlopend op een nieuwe invulling).

De studie wordt niet generiek 
MRDH-breed uitgevoerd, BRT-
concepten worden wel onderzocht 
in de studies per verbinding o.a. 
LeiZo, HOV-Maastunnel en 
Westland.

Programmamanagement uitvoeren ten 
behoeve van de Innovatieroute, gericht op 
innovaties op het gebied van kostenreductie, 
het verhogen van de bezettingsgraad en 
verduurzaming.

Doelstelling: Betrouwbaar op weg 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Afspraken maken met betrokken partijen over 
uit te voeren maatregelen voortkomend uit de 
gebiedsuitwerkingen Voorne-Putten en 
Westland. Maatregelen hebben betrekking op 
het auto-, fiets- en OV-netwerk.
De afronding van de visie op de ontwikkeling 
van het wegennet op lange termijn (adaptieve 
ontwikkelstrategie) in het kader van het 
gebiedsprogramma MoVe (Mobiliteit en 
Verstedelijking) en starten van eventuele 
vervolgacties.

De verkenning naar de Adaptieve 
Ontwikkelstrategie Wegen en 
Fietsnetwerk is gestart. Dit najaar 
wordt het gezamenlijke 
vertrekpunt van Rijk-Regio 
uitgezet, waarna begin 2023 
verder vervolg aan wordt gegeven. 
Reden vertraging door 
complexiteit van de opgave. 

We werken samen met diverse landelijke en 
regionale partners. Dat kan gaan over 
kennisuitwisseling, uitvoering van beleid en 
afstemming met betrekking tot de 
onderwerpen, verkeersveiligheid, 
verkeersmanagement, openbaar vervoer, 
mobiliteitsmanagement en data.
Samenwerken en bekostigen van de 
Bereikbaarheidsaanpak via de 
samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland 
Bereikbaar die de bereikbaarheid tijdens de 
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onderhoudsopgave waarborgt en bijdraagt aan 
de mobiliteitstransitie.

Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Data inwinning op orde krijgen en houden 
(digitaliseringsopgave).

De inwinning is niet voor alle data-
onderdelen op orde. Er is landelijk 
nog geen overeenstemming over 
de scope van de data items, 
waardoor ze niet naar de 
gemeenten gecommuniceerd 
kunnen worden.  
Trekker van regionale 
digitaliseringsopgave is gestopt 
per september 2022. Overdracht 
naar Zuid-Holland Bereikbaar 
wordt onderzocht.

Inzet van slimme duurzame en veilige 
verkeersoplossingen voor auto, fiets, OV en 
vracht gericht op duurzaam reisgedrag. Actieve 
kennisdeling en financieel en organisatorisch 
ondersteunen innovatietrajecten mobiliteit, 
zoals automatisch rijden en varen (Future 
Mobility Park, voorheen Researchlab 
Automated Driving Delft (RADD) en 
Researchlab Autonomous Shipping (RAS)), 
innovatieprogramma’s bij OV-bedrijven, 
deelmobiliteit etc. Herijking en monitoring van 
projecten en bijbehorende top-eisen uit de 
Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid.
Het programma “Automatisch Vervoer op de 
first en Last Mile” (AVLM) evalueren met advies 
over vervolgaanpak.
Evaluatie ”Mobility as a Service” (MaaS) 
Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

In mei van dit jaar is de MaaS pilot 
RTHA officieel geëindigd. De 
MaaS pilot RTHA was één van de 
zeven landelijke MaaS pilots. Door 
de coronacrisis zijn veel van deze 
pilots vertraagd en verlengd tot 
eind 2022. De geldt niet voor de 
MaaS pilot RTHA. Met de 9292OV 
Moves app is er een werkzame 
app waarin het plannen, boeken 
en betalen van meerdere 
mobiliteitsdiensten mogelijk is. 
9292 en PON zullen deze app 
verder uitwerken en het aanbod 
van mobiliteitsdiensten verder 
uitbreiden. Wel volgt er nog een 
evaluatie van de zeven landelijke 
pilots.
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Doelstelling: Vergroten verkeersveiligheid 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Programmamanagement voeren op het 
regionaal uitvoeringsprogramma 
Verkeersveiligheid.
De gemeenten stimuleren en faciliteren in de 
ontwikkeling, uitvoering en monitoring van 
(risicogestuurd) verkeersveiligheidsbeleid.
Coördinatie van de uitvoering van het 
meerjarenprogramma “Maak van de nul een 
punt” en voortzetten van verkeerseducatie in de 
metropoolregio.
Samen met provincie Zuid-Holland en het ROV 
Zuid-Holland het meerjarenprogramma 
Verkeersveiligheid uitvoeren.
Bevorderen dat verkeershandhaving meer en 
structurele aandacht krijgt van de politie, het 
Openbaar Ministerie en gemeenten.

Doelstelling: Minder CO2-uitstoot bij verkeer 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Programmamanagement voeren ten behoeve 
van het door ontwikkelen en uitvoeren van het 
Regionaal programma duurzame mobiliteit.
Monitoring van de voortgang van het 
programma met oog op eventuele bijstelling.
We faciliteren de transitie naar zero emissie 
busvervoer, zodat voor 2030 alle bussen 100% 
emissievrij zijn.
Vormen van een netwerk en bieden van 
ondersteuning aan gemeenten die werken aan 
de maatregelen van het programma duurzame 
mobiliteit.

Doelstelling: Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en 
werklocaties 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Ondersteuning bieden bij het maken van een 
samenhangende aanpak en planning voor 
wonen, werken, bereikbaarheid en 
duurzaamheid per locatie van de 
Verstedelijkingsalliantie. We zoeken hier samen 
met partners naar mogelijkheden voor het 
bespoedigen van de voortgang van zowel de 
planvorming als de realisatie.

In het voorjaar en de zomer zijn 
we betrokken geweest bij diverse 
gemeentelijke aanvragen voor 
Versnellingsgelden (IenW/BZK 

Gemeenten die vergelijkbare locaties 
(mogelijkheid tot verdichting in bestaand 
stedelijk gebied, nabij bestaande infrastructuur) 
hebben, dezelfde ondersteuning bieden als aan 
de hiervoor genoemde locaties. Denk daarbij 
aan locaties langs de Hoekse Lijn, Barendrecht, 

De studie naar de kansen en 
mogelijkheden rond bekostiging 
van groen-blauw bij 
gebiedsontwikkelingen is 
afgerond. Deze vormt input voor 
de strategische agenda’s. 
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station Lansingerland-Zoetermeer, Nissewaard 
en Capelle aan den IJssel

Daarnaast liggen er kansen om 
bij grote opgaven rond 
woningbouw en infrastructuur het 
belang van groen en blauw mee 
te koppelen. 

Adviseren over bereikbaarheid en 
mogelijkheden van mobiliteitstransitie 
(deelsystemen, parkeernormen, verdichten bij 
OV-haltes e.d.) voor bovengenoemde locaties.
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4.1.2 Financiële afwijkingen 

Toelichting financiële afwijkingen 

Lasten 

Beleid en programmering  
Als gevolg van een organisatiewijziging is het aantal fte gestegen met 3,0 fte ten opzichte 
van de begroting 2022. De stijging betreft het structureel toevoegen van de functies adjunct 
manager openbaar vervoer, adjunct manager verkeer en tactisch concessiemanager 
openbaar vervoer aan het functiegebouw van de MRDH, zie voor een verdere toelichting de 
paragraaf bedrijfsvoering. De budgetneutrale dekking van deze formatie uitbreiding vindt 
plaats door de budgetten voor Beleid en programmering te verlagen. Voor 2022 gaat het 
om een bedrag van € 127.793 voor Verkeer en een bedrag van € 166.564 voor Openbaar 
vervoer. 

Daarnaast is er binnen het onderdeel Verkeer sprake van een budgetverlaging van 
€ 124.007. Het betreft incidentele bijdragen van het Rijk aan een project voor een slimme 
mobiliteitsaanpak gericht op het onderwijs en een project voor duurzame mobiliteit (zero 
emissie stadslogistiek). De werkzaamheden zijn reeds afgerond en financieel verantwoord 
in 2021.    
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Concessies en Beheer en onderhoud infra 
De verhoging van de lasten met € 88,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende 
gebeurtenissen: 

Beschikbaarheidsvergoeding 2022 (verhoging € 81,7 miljoen): 

De totale verwachte BVOV bedraagt € 81,7 miljoen. In 2022 zal het Rijk 80% van deze 
aanvragen uitkeren (€ 65,4 miljoen). MRDH keert op haar beurt deze volledige 
bevoorschotting uit aan de vervoerders. De definitieve afrekening zal waarschijnlijk in 2023 
plaatsvinden. 

Vervoerder Mutatie lasten
Rail Rotterdam (RET) + 52,1 miljoen
Bus Rotterdam e.o. (RET) + 5,6 miljoen
Rail Haaglanden (HTM) + 11,9 miljoen
Bus Haaglanden Stad (HTM) + 6,7 miljoen
Haaglanden Streek (EBS) + 3,9 miljoen
Voorne-Putten en Rozenburg (EBS) + 1,5 miljoen
Totaal + 81,7 miljoen

Overige mutaties (verhoging € 6,3 miljoen): 

Onderwerp Mutatie lasten
De verleende subsidies voor de concessies zijn geactualiseerd voor de actuele 
indexatie cijfers. Voor de rail concessies zijn deze definitief en voor de bus 
concessies zijn nog gebaseerd op voorlopige indexatie cijfers. 

+ € 6,6 miljoen

Wijzigingen in de aanvraag van de RET voor de jaarlijkse vergoeding van 
dagelijks beheer en onderhoud. Dit betreft aanpassingen van het 
bestedingsritme in de jaren 2022 en 2023, maar is begrotingsneutraal. 

+ € 3,5 miljoen

Van het beschikbare budget voor het dagelijks beheer en onderhoud van 
areaal uitbreidingen schuift een deel door naar 2023, omdat het dit jaar nog 
niet nodig was. 

- € 3,8 miljoen

De begrote bonussen worden dit jaar niet uitgekeerd als onderdeel van 
afspraken over OV en Corona. 

- € 1,7 miljoen

De benodigde kosten voor distributiekosten chipkaart en DRIS in 2022 vallen 
lager uit. 

- € 0,6 miljoen

De ontvangen index is dit jaar lager dan de benodigde indexatie voor de 
bekostiging van de concessies. Om dit deels te kunnen opvangen worden de 
vrijvallende bedragen uit de twee bovenstaande regels gereserveerd om de 
hogere indexatie te kunnen opvangen. 

+    € 2,3 miljoen

Totaal + € 6,3 miljoen

Apparaatslasten 
Zie voor de toelichting op de stijging van de directe kosten personeel de paragraaf 
Bedrijfsvoering (opgenomen in hoofdstuk 6.2). 

Financiering 
Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 

Baten 

Onttrekking fonds BDU 
De BDU-onttrekking betreft het saldo van de kosten minus de overige inkomsten van 
derden.  
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Rente en Marktconformiteits-opslag 
Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 

Overige inkomsten 
Onder de overige inkomsten is de beschikking van het Rijk opgenomen voor de 
beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022. Dit betreft een bedrag van 
€ 81,7 miljoen. 
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4.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer  

4.2.1 Beleidsmatige voortgang 

Doelstelling: Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Realisatie van tramlijn 19B naar de TU Delft.
Realisatie van de maatregelen om tramlijn 1 
geschikt te maken voor bredere voertuigen in 
Den Haag, Rijswijk en Delft.
Realisatie van de verlenging van de Hoekse Lijn 
tot het strand, de Metro aan Zee.

Fysieke realisatie nadert de 
afronding. Traject 
indienstellingsvergunning start 
daarna met de indiening van een 
aanvraag door RET beheer. 
Risico’s daarbij zijn nog steeds 
o.a. vertraging in de aanlevering 
van (delen) informatiedossier en 
dus de complete aanvraag en 
eventueel noodzakelijk weg te 
werken restpunten voordat kan 
worden gestart met rijden. Met 
betrokkenen is een duidelijke 
procesplanning afgesproken 
zodat er voldoende tijd is om de 
complete aangevraagde 
vergunning goed te beoordelen.

Realisatie van inframaatregelen voor de nieuwe 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-
verbinding door de Maastunnel.
Realisatie van de reconstructie van het OV-
knooppunt Hart van Zuid (Rotterdam).
Realisatie haltevoorzieningen, 
fietsvoorzieningen, aanpassingen kruisingen en 
doorstromingsmaatregelen R-net lijnen 403, 
404, 456, 455, 170 en 173.

In het voorjaar is een aangepaste 
(jaar)planning gemaakt. 
Uitvoering wordt nu opgepakt.

Realisatie kwaliteitsverbetering minimaal vijf 
OV-knooppunten, onder meer Spijkenisse 
centrum.

Over 36 knooppunten worden 
gesprekken gevoerd of wordt 
gewerkt aan startnotities. Drie 
projecten zijn in de realisatiefase 
(Rodenrijs opgeleverd, 
Noorderhelling opgeleverd en 
Zuidplein in uitvoering). Het 
tempo van realisatie wordt 
vertraagd door schaarste aan 
capaciteit en middelen bij 
gemeenten en stations 
beheerders.

Realisatie fiets- en voetgangerstunnel station 
Delft Campus.
Realisatie van verbeteringen van het comfort en 
de veiligheid van het Basisnet fiets.
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Realisatie van een hoogwaardig en veilig 
Metropolitaan Fietsroutenetwerk van acht 
routes: Westland-Rotterdam, Den Haag-
Pijnacker, Zoetermeer-Rotterdam, Delft-
Rotterdam Alexander, Westland-Den Haag 2x, 
Westland-Delft en Dordrecht-Rotterdam;

Op een aantal tracés zorgen 
complexe schakels voor 
vertraging in de voortgang. Aan 
het einde van 2022 worden over 
de oplossingsrichting voor deze 
schakels voortgangs- besluiten 
verwacht. Er wordt doorgewerkt 
aan verkenningen, met als doel 
ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst in 
Q1 2023.

Uitwerking en waar mogelijk realisatie van 
versnellingsmaatregelen tram in Den Haag en 
Rotterdam

De uitwerking van de 
snelheidsmaatregelen van beide 
projecten verloopt volgens 
planning.  
Aanvragen voor subsidie vanuit 
de vervoerders en gemeenten 
lopen.  
Echter wordt tegelijk door 
vervoerders en MRDH een risico 
gezien waar het gaat om de 
inpassing in de buitenruimte. Dit 
leidt soms tot nadelige effecten 
op de snelheid van het OV.  In 
overleg met betrokken 
gemeenten wordt dit nader 
besproken.  

Uitwerking en waar mogelijk realisatie van korte 
termijnmaatregelen OV-verbinding Zoetermeer-
Leiden.
Uitwerking van maatregelen voor de HOV-
verbinding Ridderkerk-Rotterdam.
Uitwerking van technisch mogelijk maken van 
een frequentieverhoging op het samenloopdeel 
RandstadRail, daaraan gerelateerd het 
gekoppeld rijden van HTM-voertuigen op de 
Leyenburgcorridor.

Realisatie van het deel 
treinbeveiliging is voorzien in Q1-
Q2 2023, en start exploitatie in 
augustus 2023, dit was eerder 
Q4-2022. De reden van deze 
vertraging is het langere 
offertetraject, en de beperkte 
engineeringscapaciteit van de 
aannemer.  

Verschillende scenario's voor 
gekoppeld rijden worden 
onderzocht, eind dit jaar meer 
duidelijkheid over op welke lijnen 
en wanneer er gekoppeld 
gereden kan worden

Uitwerking van de bestelling van 50 nieuwe 
trams in Den Haag en omstreken, alsmede de 
uitwerking van het aanpassen van de 
traminfrastructuur op de tramlijnen 1, 6, 12 en 
16 en het voorbereiden van een nieuwe remise 
op de GAVI-locatie in Den Haag.

Voor instroom van de nieuwe 
trams is besluitvorming nodig 
door gemeente Den Haag over de 
realisatie van een nieuwe 
tramremise op de GAVI-locatie. 
Dit is in voorbereiding. 
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In aanvulling op de genoemde 50 
trams is in de BCVa van 14 
december besluitvorming 
voorzien over de mogelijke 
bestelling van extra trams, met 
een maximum van 62 
exemplaren.

Uitwerking van de bestelling van extra RET-
metrovoertuigen op het hele metronet, alsmede 
de uitwerking van ondersteunende 
inframaatregelen metronet zoals aanpassing 
spoorbeveiliging, extra stallingscapaciteit, 
stroomvoorziening, saneren overweg en 
geluidsmaatregelen.
Uitwerking van maatregelen in regio Rotterdam 
als gevolg van het Plan Toekomstvast Tramnet 
2021.

Doelstelling: Betrouwbaar op weg 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Realisatie intelligente Verkeersregelinstallaties 
(iVRI’s).
De reconstructie IJsselmondseknoop realiseren.
Financieel bijdragen aan de Korte Termijn 
Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma 
MoVe, waaronder maatregelen op de 
Algeracorridor, op Voorne-Putten en in 
Westland.

Doelstelling: Versnellen van innovatie in mobiliteit 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Het realiseren van enkele aangewezen 
automatisch vervoer-projecten (AVLM) op basis 
van een technisch en financieel haalbaar plan, 
zoals de shuttle bij Leidsenhage, in Zoetermeer 
en Rotterdam The Hague Airport.

Het Plan van Aanpak voor de 
Mall of the Netherlands wordt 
opgesteld.  Voor Rotterdam The 
Hague Airport wordt een 
marktconsulatie gehouden met 
uitkomst in Q3 2022 van de 
aanbesteding en afhankelijk van 
gegadigden. De HAGA-shuttle is 
definitief gestopt.

Na Rotterdam The Hague Airport, uitrollen van 
Mobility as a Service (MaaS) naar andere 
deelgebieden.
Deelmobiliteit uitrollen als verbetering van de 
“last mile” naar woon- en werkgebieden.

Het opstellen van de beoogde 
visie- en strategie blijkt complexer 
dan verwacht. Hierdoor is het 
noodzakelijk om meer tijd te 
nemen om zo tot een breder 
gedragen eindproduct te komen. 
Als tussenstap werken we eerst 
naar een regionale verkenning 
deelmobiliteit die ingaat op de 
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taak van de MRDH bij het 
uitrollen van deelmobiliteit binnen 
gemeenten. 

Uitvoeren van de haalbaarheidsstudie ten 
behoeve van de realisatie van de Cargoloop.

Doelstelling: Vergroten verkeersveiligheid 

Aangegeven inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoeren van  de Regionale Uitvoeringsagenda 
Verkeersveiligheid 2025  , in lijn met het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Inzetten van verkeersleerkrachten op 
basisscholen in de metropoolregio.
Inzetten van verkeerseducatiepakketten Totally 
Traffic, SCHOOL op SEEF en dodehoek-
lessen.
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4.2.2 Financiële afwijkingen 

Toelichting financiële afwijkingen 

Algemeen 

Lasten 

Verkeersmanagement en wegenstructuur 
De lagere verwachte bestedingen van € 21,8 miljoen ontstaan door:  

Onderwerp Mutatie lasten
Central Innovation District (CID)-Binckhorst, No Regret-maatregelen: 
Momenteel zijn er geen subsidieprojecten binnen de categorie 
Verkeersmanagement en wegenstructuur in uitvoering. De voorbereidingskosten 
voor de aanleg van de HOV-busbaan worden verantwoord binnen de categorie 
Netwerk openbaar vervoer.   

- 6,1 miljoen

Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, kruispunt 
IJsselmondse knoop, is de subsidie aanvraag nog in voorbereiding. Naar 
verwachting leidt dit pas in 2023 tot bestedingen voor de MRDH.   

- 1,75 miljoen

In de begroting 2022 was nog rekening gehouden met de start van de realisatie 
van het bovengrondse ontwerp van de Beatrixlaan, één van de maatregelen uit 
het bestuursakkoord ‘A4 Passage en Poorten & Inprikkers’. Naar verwachting 
start de uitvoering van het project in 2024. 

- 4 miljoen

In de begroting 2022 was nog rekening gehouden met de start van de realisatie 
van het project Kruising Erasmusweg-Lozerlaan, één van de maatregelen uit het 
bestuursakkoord ‘A4 Passage en Poorten & Inprikkers’. Naar verwachting start 
de uitvoering van het project in 2025, nadat in 2024 en 2025 het voorlopig 
respectievelijk definitief ontwerp wordt opgeleverd. 

- 6 miljoen

De uitrol van “Automatisch Vervoer op de First en Last Mile” (AVLM) projecten is 
vertraagd, wat leidt tot een lagere realisatie in 2022. Eind 2022 zal het 
programma (financieel) worden geactualiseerd en aan het bestuur worden 
voorgelegd.  

- 2,5 miljoen
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In het kader van de Korte Termijn Aanpak (KTA) vindt naar verwachting in 2022 
de afrekening plaats van nog openstaande verplichtingen van de 
Verkeersonderneming. Een aantal van deze verleningen wordt naar verwachting 
lager vastgesteld, wat leidt tot minder bestedingen dan gepland.   

- 2,0 miljoen

Diverse kleine mutaties, voornamelijk saldo van projecten waarvoor een deel 
van de kosten al verantwoord was in 2021 (lagere bestedingen 2022), een enkel 
gedurende het jaar 2022 aan het IPVa toegevoegd project (hogere bestedingen) 
en het aanpassen van een enkel bestedingsritme. 

+ 0,55 miljoen

Totaal - € 21,8 miljoen

Fiets- en ketenmobiliteit 
De lagere verwachte bestedingen van € 21,2 miljoen ontstaan door: 

Onderwerp Mutatie lasten
De realisatie van de Metropolitane fietsroutes Westland - Rotterdam en 
Zoetermeer - Rotterdam is gestart, maar het grootste deel van de uitvoering zal 
vanaf 2023 plaatsvinden. De routes Den Haag - Pijnacker en Delft - Rotterdam 
Alexander zijn nog niet in uitvoering. Voor de laatstgenoemde route is wel een 
samenwerkingsovereenkomst getekend, waardoor de verwachting is dat in 2023 
met de uitvoering kan worden gestart. Het budget schuift door naar komende 
jaren. 

- 19,6 miljoen

Binnen het programma kleine projecten is een deel van de aanmeldingen in het 
IPVa 2022 niet aangevraagd, wat leidt tot lagere lasten in 2022. Daartegenover 
staat dat door vertraging in kleine projecten lasten uit 2021 naar 2022 zijn 
doorgeschoven. Omdat het aandeel van niet aangevraagde projecten hoger is 
dalen per saldo de lasten in 2022.   

- 1,6 miljoen

Totaal - € 21,2 miljoen

Verkeersveiligheid 
De lagere verwachte bestedingen van € 1,0 miljoen ontstaan door: 

Onderwerp Mutatie lasten
Binnen het programma kleine projecten is een deel van de aanmeldingen in het 
IPVa 2022 niet aangevraagd, wat leidt tot lagere lasten in 2022. Daartegenover 
staat dat door vertraging in kleine projecten lasten uit 2021 naar 2022 zijn 
doorgeschoven.  
Omdat het aandeel van niet aangevraagde projecten hoger is, dalen per saldo de 
lasten in 2022.   

- 1,0 miljoen

Totaal - € 1,0 miljoen

Netwerk openbaar vervoer 
De lagere verwachte bestedingen van € 24,4 miljoen ontstaan door: 

Onderwerp Mutatie lasten
De projecten ontwikkeling Entreegebied Zoetermeer (2,3 miljoen), Bus- en 
metrostation Nissewaard (6 miljoen), HOV Ridderkerk (1,6 miljoen), Doorstroming 
OV (3,7 miljoen), starten niet in 2022 en schuiven door naar 2023.  

- 13,6 miljoen

Door vertraging in de realisatie schuiven lasten voor de projecten INTHR (9 
miljoen), lijn 19 (3,1 miljoen), Uitvoering R-net (0,5 miljoen), Mobiliteitsverbetering 
Algeracorridor (0,7 miljoen)  en 4-sporigheid Schiedam (2,1 miljoen) door van 
2022 naar 2023. 

- 15,4 miljoen

Het budget voor Central Innovation District (CID)-Binckhorst, No Regret-
maatregelen staat bij Verkeersmanagement en wegenstructuur. De 
voorbereidingskosten voor de aanleg van de HOV-busbaan betreffen kosten 
worden binnen de categorie Netwerk openbaar vervoer en worden daarom ook 
hier verantwoord.   

+ 4,5 miljoen

Diverse kleine mutaties bij kleine OV projecten + 0,1 miljoen
Totaal - € 24,4 miljoen
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Apparaatslasten 
Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. 

Baten 

Onttrekking fonds BDU 
De BDU-onttrekking betreft het saldo van de kosten minus de overige inkomsten van 
derden.  

Overige inkomsten 
In 2021 heeft de MRDH een bijdrage van het Rijk voor specifieke verkeersveiligheids-
maatregelen ontvangen van € 5,4 miljoen. Voor het jaar 2022 bedragen de verwachte 
bestedingen ten laste van dit budget € 3,1 miljoen. 
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4.3 Programma Economisch Vestigingsklimaat  

4.3.1 Beleidsmatige voortgang 

Doelstelling: Stimuleren van innovatie en economische groei 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoering en opschaling van de regionale 
innovatieprogramma’s om meer bedrijven te 
betrekken bij de kennis en faciliteiten die 
fieldlabs en innovatieve consortia van bedrijven 
en kennisinstellingen te bieden hebben.
Verbinden van maatschappelijke vraagstukken 
van gemeenten aan de oplossingen die 
startende bedrijven ontwikkelen en het 
versterken van de kennis bij en het netwerk 
tussen gemeenten. Het gaat dan om kennis 
over de mogelijkheden van technologie voor 
gemeentelijke problemen, kennis over de wijze 
waarop innovatief werken onderdeel kan 
worden van de gemeentelijke bedrijfsvoering en 
de mogelijkheden om innovatie daadwerkelijk in 
te kopen.
Verder doorontwikkelen van de aanpak om 
gemeenten te ondersteunen bij het realiseren 
van een toekomstbestendig en digitaal breed 
MKB.

De Metropoolregio sluit voor wat 
betreft de doelstelling Goede 
digitale connectiviteit vanaf 2022 
aan bij de doelen van de 
Digitaliseringsagenda Zuid-
Holland om de digitale economie 
van de regio te versterken (besluit 
bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat 9 februari 
2022). De digitalisering van het 
mkb maakt daar ook onderdeel 
van uit. Daarom wordt deze 
activiteit met ingang van de 1e

bestuursrapportage 2022 
verantwoord onder de doelstelling 
‘Goede digitale connectiviteit’. Dit 
sluit ook aan bij de 
ontwerpbegroting MRDH 2023. 

Doelstelling: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Versterken van een MBO-HBO 
campusecosysteem met als doel een goede 
aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en 
omgeving te realiseren, een intensieve 
samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven te stimuleren en een leven lang 
ontwikkelen (LLO) aan te jagen;
Economisch rendement van campussen 
versterken door kennisdeling op het gebied van 
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governance, innovatie, productontwikkeling, 
verdienmodellen, internationalisering, subsidie 
en bereikbaarheid te stimuleren en meer 
centraal te stellen in de aanpak;
Bekendheid vergroten van het 
campusecosysteem, zodat bedrijven 
campussen regionaal actiever opzoeken en 
participeren in innovatie, onderwijsvernieuwing 
en LLO.

Doelstelling: Goede digitale connectiviteit 

De Metropoolregio sluit voor wat betreft de doelstelling Goede digitale connectiviteit vanaf 
2022 aan bij de doelen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland om de digitale economie 
van de regio te versterken (besluit bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 9 
februari 2022). De begrotingsactiviteiten volgen deze lijn en worden daarom herschreven in 
aansluiting op de doelen van de Digitaliseringsagenda. Dit sluit tevens aan met de in de 
ontwerpbegroting MRDH 2023 opgenomen activiteiten.  

Bestaande activiteiten uit de in juli 2021 vastgestelde begroting 2022: 

 Onderhouden van het kennisnetwerk en bieden van ondersteuning aan gemeenten 
die werken aan de digitale connectiviteit in de metropoolregio. Dit doen we door de 
kennis van de twee grote steden te delen met de andere 21 gemeenten en ze te 
helpen om deze kennis in te zetten, bijvoorbeeld voor het harmoniseren van de 
gemeentelijke regelgeving en het gemeentelijke beleid, zodat tempo gemaakt kan 
worden bij de aanleg van communicatienetwerken zoals glasvezel en 5G. Binnen 
het kennisnetwerk zorgen we ervoor dat bij de uitrol van 5G de zorgen die er in de 
samenleving zijn aandacht krijgen. 

 Verbinden van experimenteerlocaties digitalisering en 5G, zoals het Delft on 
Internet of Things (DoloT) fieldlab, het Living Lab Scheveningen en het Living Lab 
Sensible Sensor Reyeroord (LLSSR). Hier bieden we ruimte voor bedrijven om te 
innoveren rond diverse maatschappelijke vragen. Digitalisering verbinden we met 
andere campussen rond innovatie in industrie, de zorg en agrologistiek. Tenslotte 
zorgen we ook dat resultaten uit deze projecten regionaal toegepast kunnen 
worden. 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Activiteiten begroting 2022 na wijziging 
volgens de sporen van de 
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland
Uitwisselen van kennis en ervaring op het 
gebied van digitalisering.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: Digitale 
connectiviteit: Gemeenten ondersteunen bij 
vraagstukken over digitale connectiviteit en het 
ontwikkelen van strategie/visie op het gebied 
van digitalisering.

Via de Connectiviteit Brigade 
helpt de MRDH samen met PZH, 
gemeente Rotterdam, gemeente 
Den Haag en een extern bureau 
gemeenten met vraagstukken op 
het gebied van 5G, glasvezel en 
digitale strategie.  
Het aantal hulpvragen vanuit 
MRDH-gemeenten is beperkter 
dan verwacht. Verschillende 
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gemeenten (waaronder 
Schiedam, Rijswijk, Krimpen aan 
den IJssel) gaven aan geen 
capaciteit te hebben om met een 
vraagstuk aan de slag te gaan. 
Ook op de langere termijn blijft 
capaciteit de remmende factor. 
Daarom zal de Connectiviteit 
Brigade haar werkzaamheden na 
2022 naar verwachting niet 
voortzetten. Vanaf einde Q3 tot 
en met Q4 wordt een evaluatie 
uitgevoerd

Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: Digitale 
innovatie: Stimuleren van digitale innovatie door 
bij te dragen aan projecten en de kennis die uit 
deze projecten komt met de regio te delen.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: 
Cybersecurity: Bijdragen aan de 
cyberweerbaarheid van ondernemers en 
cyberveiligheid van de regio door projecten te 
steunen en kennis hierover te delen.
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland: Mens 
Centraal: digitale kennis en vaardigheden: 
Faciliteren van het mkb in de 
digitaliseringstransitie. Uit een verkenning in 
2022 zal blijken welke activiteiten de MRDH op 
zich zal nemen (denk aan: kennis delen, 
projecten meefinancieren, relatie leggen met 
leven lang ontwikkelen/onderwijs).

Er is gestart met een verkenning 
naar welke rol de MRDH kan 
spelen op het gebied van 
digitalisering van het mkb, wat 
aanvullend is op het overige 
aanbod van initiatieven. Hierbij 
worden ook de ervaringen en 
(tussen)resultaten van 
gefinancierde projecten uit het 
Sterker uit de crisis-programma 
meegenomen. 
Deze verkenning is in juli 
afgerond. Het onderzoek dat is 
uitgevoerd leidde niet tot een 
helder advies. De argumenten die 
het advies onderbouwen zijn niet 
sterk genoeg om het advies te 
volgen en mee te nemen naar de 
werkgroep ter bespreking. Dit 
vereist vanuit de MRDH 
werkorganisatie meer onderzoek: 
in het derde kwartaal worden het 
uitgevoerde onderzoek en 
daarnaast andere bestaande 
onderzoeken nogmaals onder de 
loep genomen. In het najaar 
wordt een werkgroep 
digitalisering mkb gepland om het 
onderzoek en de verkenning te 
bespreken.  
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Doelstelling: Ruimte om te werken 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Uitvoering van regionale Strategie Werklocaties: 
we zorgen voor regionale afstemming, 
bijvoorbeeld op het gebied van Hogere Milieu 
Categorie (HMC) en watergebonden terreinen, 
gebiedsvisies en transformatieopgaven.
We werken gebiedsgericht aan werklocaties van 
regionaal belang, onder meer door 
procesadvisering en het verlenen van 
projectbijdragen.
We werken verder aan de aanpak voor Next 
Economy bedrijventerreinen, waarbij langs een 
aantal inhoudelijke aandachtsgebieden 
(mobiliteit/CO2 , energie, circulariteit, informatie, 
personeel, financieringsvraagstukken) externe 
expertise en projectbijdragen beschikbaar 
worden gesteld voor kleinere en grotere 
opgaven. Het aandachtsveld Energie is daarbij 
de praktische uitwerking van de Regionale 
Energie Strategie op bedrijventerreinen.

Doelstelling: Stimuleren van groengebruik en recreatie als vestigingsfactor 

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Ondersteunen van gemeenten die werken aan 
de kansen en mogelijkheden in onze regio op 
het gebied van vrijetijdseconomie.
Opnemen van groene en blauwe kwaliteit in de 
integrale ontwikkelplannen voor verstedelijking.

In het algemeen bestuur is brede 
overeenstemming over het belang 
van groenblauw voor onze regio. 
De primaire verantwoordelijkheid 
voor dit beleidsterrein ligt bij de 
provincie Zuid-Holland. De MRDH 
dringt daarom bij de provincie 
Zuid-Holland aan op het 
hernieuwd oppakken van haar 
verantwoordelijkheden op het 
gebied van groenblauw, 
waaronder de structurele 
bekostiging van de groenblauwe 
leefomgeving. 

Zorgen voor verbinding / informatiedeling tussen 
het regionale netwerk Vrijetijdseconomie en de 
Bestuurlijke Tafel Groen Blauwe Leefomgeving.
Faciliteren en ondersteunen van het regionale 
netwerk Vrijetijdseconomie.

Vanwege beperkte ambtelijke 
inzet vanuit de MRDH is het 
netwerk minder vaak bij elkaar 
geweest. De rol van de MRDH op 
het gebied van Vrijetijdseconomie 
wordt meegenomen in de 
actualisatie van de Strategische 
Agenda.
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Doelstelling: Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties  

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Ondersteuning bieden bij het maken van een 
samenhangende aanpak en planning voor 
wonen, werken, bereikbaarheid en 
duurzaamheid per locatie van de 
Verstedelijkingsalliantie. We zoeken hier samen 
met partners naar mogelijkheden voor het 
bespoedigen van de voortgang van zowel de 
planvorming als de realisatie.
Gemeenten die vergelijkbare locaties 
(mogelijkheid tot verdichting in bestaand 
stedelijk gebied, nabij bestaande infrastructuur) 
hebben, dezelfde ondersteuning bieden als aan 
de hiervoor genoemde locaties. Denk daarbij 
aan locaties langs de Hoekse Lijn, Barendrecht, 
station LansingerlandZoetermeer, Nissewaard 
en Capelle aan den IJssel. In deze integrale 
plannen dient groene en blauwe kwaliteit 
opgenomen te worden (zie de doelstelling 
‘Stimuleren van het groengebruik en recreatie 
als vestigingsfactor’).

Doelstelling: Meer regionale samenwerking bij de energietransitie  

Inspanning/activiteit Status Toelichting bij afwijking

Bieden van ondersteuning aan het netwerk van 
gemeenten dat werkt aan de energietransitie.

De functie van het netwerk en de 
brede kennisdeling over 
energietransitie staan onder druk 
door de gevraagde expertise die 
energievraagstukken met zich 
meebrengen (niet sec 
economisch) en de omvang van 
de regionale energiestrategie qua 
inhoud. Bovendien is de kennis 
over energietransitie verspreid 
over  
de verschillende experts binnen 
de gemeenten. De vraag is 
daarom of de huidige structuur 
van het netwerk energie nog 
passend is, of dat een andere 
opzet mogelijk gewenst is. Deze 
vraagstelling wordt meegenomen 
in de actualisatie van de 
Strategische Agenda.
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4.3.2 Financiële afwijkingen 

Toelichting financiële afwijkingen: 

Lasten 

De begrote lasten stijgen met € 375.000. Dit is als volgt te verklaren: 
 De afgelopen periode is extra inzet gepleegd op projectontwikkeling. Daarnaast is er 

meer bestuurlijk eigenaarschap gecreëerd voor het daadwerkelijk indienen van 
projectvoorstellen. Dit heeft geleid tot een lijst met concrete projecten die in 2022 
kunnen starten. De verwachting is dat het huidige programmabudget niet voldoende 
zal zijn om alle projectvoorstellen te honoreren. Bij de resultaatbestemming 
jaarrekening 2021 heeft het algemeen bestuur besloten om het 
jaarrekeningresultaat 2021 (€ 1.234.645) en de vrijval die ontstond na opheffing van 
de Reserve weerstandsvermogen economisch vestigingsklimaat (€ 100.000) toe te 
voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat. Hierbij is de 
voorwaarde gesteld dat de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 
hiervoor binnen twee jaar een concrete bestemming voorstelt. De verwachting is dat 
in 2022 nog een aanvraag voor een projectbijdrage wordt ingediend op het gebied 
van digitalisering van de tuinbouw voor een bedrag van € 375.000. Dit bedrag wordt 
daarom nu als budget ter begroting gebracht en toegevoegd aan de 
programmakosten. De bestuurscommissie kan dan ten laste van dit budget 
besluiten om nog in 2022 cofinanciering te verlenen aan dit projectvoorstel. 
Tegenover deze budgettoevoeging wordt voor eenzelfde bedrag een bijdrage uit de 
reserve begroot.  

Reserves 

De onttrekking aan de Egalisatiereserve Economisch vestigingsklimaat (EV) wordt 
verhoogd met € 375.000, vanwege het ter begroting brengen van een deel van het binnen 
de reserve beschikbare vrije budget van € 1.334.645 voor concrete projectvoorstellen. Zie 
ook de toelichting bij de lasten. 
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5. Overhead en vennootschapsbelasting 

5.1 Overhead  

Toelichting financiële afwijkingen 

Lasten en baten 

De stijging van de personele overheadkosten (€ 255.586) is het gevolg van een structurele 
toevoeging van de functies adjunct manager openbaar vervoer en adjunct manager verkeer 
aan het functiegebouw van de MRDH. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf 
bedrijfsvoering. 

De totale apparaatslasten (overhead en directe personele lasten) worden toegelicht in de 
paragraaf bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 6.2). De uitgaven worden conform de 
standaardverdeling van de kosten van bedrijfsvoering voor 80% toegerekend aan de BDU-
middelen en voor 20% aan de inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. 

5.2 Vennootschapsbelasting  

Zie hoofdstuk 6.1 Weerstandsvermogen en risico’s. 
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6. Paragrafen 

6.1 Weerstandsvermogen en risico’s 

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2016 is de MRDH belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) 
voor zover zij voor een van de activiteiten een onderneming drijft. In samenwerking met het 
Fiscaal Team van de gemeente Den Haag verrichtte de MRDH hiervoor grondig onderzoek. 
Zij nam het standpunt in dat er geen sprake is van enige belastingplicht voor de MRDH. In 
de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gepleegd met de Rijksbelastingdienst.  

Voor wat betreft de activiteit treasuryfunctie1 (het aantrekken en vervolgens uitzetten van 
leningen bij de vervoerders) liet de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief weten 
van mening te zijn dat deze activiteit voldoet aan de ondernemerscriteria en daarom in de 
Vpb-heffing wordt betrokken. Vanwege de wettelijk verplichte marktconformiteitsopslag 
(Wet fido/Ruddo) laat deze activiteit een ‘plus’ zien, die op dit moment door de MRDH wordt 
toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Deze ‘plus’ wil de Rijksbelastingdienst 
belasten met Vpb. In dit verband gaat de Rijksbelastingdienst voorbij aan het feit dat de 
MRDH deze leningen verstrekt vanuit de rol als Vervoersautoriteit en ‘lender of last resort’. 
De vervoerders kunnen wel lenen bij banken, maar dan tegen (zeer) hoge 
rentepercentages. Om het openbaar vervoer betaalbaar te houden, is ervoor gekozen om 
te lenen bij de MRDH. Daarnaast subsidieert de MRDH de in rekening gebrachte opslag 
weer via de concessie aan de vervoerders. De Rijksbelastingdienst kijkt echter niet naar de 
MRDH als geheel, maar ziet de treasuryfunctie als aparte activiteit.  

In november 2019 liet de Rijksbelastingdienst per brief weten van mening te zijn dat de 
hiervoor genoemde wettelijk verplichte marktconformiteitsopslag, die de MRDH in rekening 
brengt aan de vervoerders, in de Vpb-heffing wordt betrokken. Gemiddeld bedraagt de 
risico-opslag ongeveer € 7 miljoen per jaar. De MRDH dient er rekening mee te houden dat 
zij van dit bedrag jaarlijks 25% vennootschapsbelasting moet betalen. Dat wil zeggen: 
ongeveer € 1,75 miljoen per jaar aan belastingafdracht. De MRDH heeft het standpunt 
ingenomen dat er geen sprake is van enige belastingplicht voor de MRDH en zal via de 
geëigende weg bezwaar aantekenen tegen de aanslagen vennootschapsbelasting.  
Tot het moment van een definitieve uitspraak (eventueel na een procedure bij de 
belastingrechter) leidt een eventuele belastingaanslag nog niet tot lasten voor de MRDH. 
Als de MRDH uiteindelijk niet in het gelijk wordt gesteld, betekent dit dat het opbouwen van 
de benodigde risicoreserve financieringen ongeveer een jaar langer duurt en dat na deze 
periode structureel € 1,75 miljoen minder beschikbaar is voor de verkeer- en 
vervoeropgave in onze regio.  

Eind februari 2022 is er tussen de MRDH en de Rijksbelastingdienst een 
vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij we voor de vennootschapsbelasting de jaren 
2016 en 2017 hebben kunnen afronden. Hierbij wordt uitgegaan van een cost-plus 
methode waarbij de treasuryfunctie wordt uitgedrukt in een waarde. Over deze waarde 
wordt dan 5% berekend om op een belastbaar resultaat uit te komen. De 
Rijksbelastingdienst heeft de jaren 2018, 2019 en 2020 inmiddels conform de afgesproken 
bestendige gedragslijn afgehandeld. De hernieuwde aanslagen zijn inmiddels ontvangen. 

1 Niet alleen de MRDH heeft met deze problematiek te maken, maar alle publiekrechtelijke organisaties 
(gemeenten, provincies, etc.) die externe leningen aantrekken om deze vervolgens weer uit te lenen met een 
marktconformiteitsopslag kunnen met dit standpunt van de Rijksbelastingdienst te maken krijgen.  
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Dit betekent een teruggaaf van ruim € 5,6 miljoen op deze 3 aangiften. De MRDH heeft de  
aangifte 2021 inmiddels ook ingediend conform de afgesproken gedragslijn. 

6.2 Bedrijfsvoering 

Als gevolg van een organisatiewijziging is het aantal fte gestegen met 3,0 fte ten opzichte 
van de begroting 2022. De stijging betreft het structureel toevoegen van de functies adjunct 
manager openbaar vervoer, adjunct manager verkeer en tactisch concessiemanager 
openbaar vervoer aan het functiegebouw van de MRDH, waardoor de formatie van de 
MRDH organisatie wijzigt van 89,6 fte naar 92,6 fte. Dit besluit is op 12 september 2022 
genomen door het dagelijks bestuur. 

Bij de start van de adjuncten en de tactisch concessiemanager (in 2019) is uitgesproken te 
ambiëren dat de inzet tijdelijk (3 jaar) en dus eindig is. Argument hiervoor was dat de 
doorontwikkeling van de organisatie zou leiden tot een grotere taakvolwassenheid van 
de individuele medewerkers waardoor de managerial aandacht afnemend zou zijn. 

De MRDH organisatie heeft – bestuurlijk onderstreept in de inzet voor de vernieuwde 
Strategische Agenda – geconcludeerd dat eindigheid van de functies niet te verwachten en 
onwenselijk is. Het blijvend investeren en acteren in het omliggende netwerk van 
gemeenten en andere partners op managementniveau, naast de inzet van betrokken 
medewerkers, is onlosmakelijk verbonden met de koers die vanuit MRDH de komende 
jaren wordt gevaren. 

Zowel de adjuncten als de tactisch concessiemanager worden volledig gedekt vanuit de 
BDU-inkomsten van de begroting. Om de functies structureel in de personeelskosten-
begroting op te nemen is het noodzakelijk de begrotingspost personeelskosten verkeer 
en openbaar vervoer op te hogen. Voor de adjunct managers betreft dit de begroting 
2022 voor overhead, onderdeel personele overhead Vervoersautoriteit (2 maal € 127.793, 
prijspeil begroting 2022). De budget neutrale dekking vindt plaats door gelijktijdige verlaging 
van de budgetten voor Beleid en programmering Verkeer en Openbaar vervoer (beiden 
€ 127.793) van het begrotingsprogramma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, 
waardoor de benodigde onttrekking aan de beschikbare BDU-middelen per saldo niet 
wijzigt. Ingangsdatum voor deze wijziging is 1 januari 2022. 

Voor de tactisch concessiemanager betreft dit het programma Exploitatie verkeer en 
openbaar vervoer, onderdeel directe kosten personeel (€ 116.313, prijspeil 2022). 
De budget neutrale dekking vindt plaats door gelijktijdige verlaging van het budget voor 
Beleid en programmering Openbaar vervoer van het begrotingsprogramma Exploitatie 
verkeer en openbaar vervoer, waardoor de benodigde onttrekking aan de beschikbare 
BDU-middelen per saldo niet wijzigt. Ingangsdatum voor deze wijziging is 1 september 
2022 (€ 38.771), omdat tot deze datum de functie via inhuur heeft plaatsgevonden. 

In de volgende overzichten is de was-wordt situatie van de verdeling van de 
apparaatslasten over de drie programma’s (zie hoofdstuk 3) en het overzicht Overhead (zie 
hoofdstuk 5.1) weergegeven: 
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6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

In verband met het COVID-19 virus hebben er in 2020 geen investeringen plaats gevonden. 
De MRDH vond het enerzijds raadzaam om te wachten op de ontwikkelingen omtrent het 
COVID-19 virus en anderzijds om te kijken naar een nieuwe manier van werken na het 
virus. Met behulp van een externe partner heeft dit geleid tot een nieuw 
huisvestingsconcept, genaamd: Nu en Toekomstig werken (NeT-werken). Dit 
huisvestingsconcept biedt een toekomstbestendige en duurzame huisvesting die de 
medewerkers van de MRDH-organisatie optimaal ondersteunt in het werk. Het kantoor 
wordt een flexibele, inspirerende plek die in het teken staat van verbinding met elkaar 
zoeken, ontmoeten en samenwerken. Daarnaast biedt het concept de mogelijkheid om 
hybride te werken voor een optimale werk-privé balans. 

De planning was om binnen de huidige investeringsbudgetten in 2021 en 2022 te 
investeren in dit nieuwe huisvestingsconcept. In verband met de zorgvuldigheid voor 
duurzaamheid (het maximaal hergebruiken van het huidig meubilair) zijn de kosten 
aanzienlijk lager uitgevallen dan vooraf begroot. Door de lange leveringstijden bij 
leveranciers hebben er in 2021 geen investeringen plaats gevonden. Alle investeringen 
vinden plaats in 2022. 

Het gereserveerde investeringsbedrag voor ICT van € 45k was gereserveerd voor telefonie. 
Echter is dit aangewend voor de aanschaf van ICT middelen. Veel vergaderingen vinden 
hybride plaats waarbij een deel van de mensen op kantoor aanwezig is en een deel van de 
mensen elders. Hierdoor blijkt de noodzaak om op meer plekken schermen te plaatsen. 
Tevens bleek dat niet alle aanwezige schermen/apparatuur meer volgens de huidige 
techniek te functioneren. Om er voor te zorgen dat er binnen de MRDH optimaal digitaal 
vergaderd kan worden is besloten om het gereserveerde investeringsbedrag aan te 
wenden voor ICT middelen. Mede doordat er andere ideeën zijn op het gebied van 
telefonie. Dit wordt momenteel uitgewerkt. 

De afgelopen jaren heeft de MRDH koffiemachines gehuurd. Het huurcontract liep aan het 
begin van 2022 af. Er is besloten om nieuw machines te kopen in plaats van te huren. Op 
de lange termijn is dit goedkoper. De levering en plaatsing van de nieuwe machines zal 
begin 2023 plaats vinden. 

Investeringen in kantoormeubilair worden in 10 jaar afgeschreven, koffiemachines in 5 jaar 
en ICT (hardware) in 3 jaar. 

Het investeringsbudget en de bijbehorende meerjarige kapitaallast (afschrijving) waren in 
de begroting 2022 als volgt opgenomen: 
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De investering en kapitaallast wordt: 

Het investeringsbudget en de jaarlijkse afschrijvingen wijzigen. De jaarlijkse kapitaallasten 
(afschrijving) komen ten laste van de materiële apparaatslastenbegroting (onderdeel 
huisvesting/ facilitaire zaken). Deze lasten passen binnen de begroting zoals in het huidige 
meerjarenkader voor de apparaatslasten is opgenomen. 
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Besluit 

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  

gelet op artikel 4:1 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag 2014; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 28 november 2022; 

b e s l u i t : 

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022; 

2. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 opgenomen 2e begrotingswijziging 2022 vast te 

stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2022 van het algemeen 

bestuur. 

de secretaris,  de voorzitter, 

Christel Mourik Ahmed Aboutaleb 
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Bijlage 1 – Staat van reserves en fondsen 

In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis 
van de stand van de Jaarrekening 2021 (na resultaatbestemming) en de voor het 
exploitatiejaar 2022 geraamde mutaties inclusief de bij deze rapportage voorgestelde 
begrotingswijzigingen. 

Toelichting mutaties

Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat 
Betreft voor € 118.750 een reserveonttrekking ter dekking van de exploitatielasten van de 
laatste maanden van de subsidie voor het YES!Delft programma 2020- 2022 City of the 
Future. Hier was in de primaire Begroting MRDH 2022 al rekening mee gehouden. In deze 
bestuursrapportage wordt aanvullend een bedrag van € 375.000 aan de reserve onttrokken 
voor de dekking van nog te verlenen projectbijdragen aan gemeenten voor zover deze het 
programmabudget Economisch Vestigingsklimaat 2022 overschrijden. 

Risicoreserve financieringen 
Deze reserve is in 2016 ingesteld om de risico’s die zijn verbonden aan het aantrekken en 
verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak voldoende te beheersen. De 
toevoeging is weergegeven bij Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 
(hoofdstuk 4) en betreft de marktconformiteits-opslag die in rekening wordt gebracht bij de 
vervoerders. Deze opslag wordt toegevoegd aan de reserve totdat deze risico-reserve op 
voldoende niveau is. Ten opzichte van de Begroting MRDH 2022 is de geraamde 
toevoeging met € 1,0 miljoen gestegen. De stijging is in de 1e Bestuursrapportage MRDH 
2022 verwerkt.

BDU 
De toevoeging is gebaseerd op de meest recente beschikking van het ministerie (december 
2021) vermeerderd met de verkregen indexatie van 3,854%. De onttrekkingen betreffen de 
bijdragen aan de exploitatie van: 

 Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (€ 444.236.905) 
 Programma 2 Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer (€ 110.308.552) 
 Overhead (€ 5.531.967) 

Toelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 (programma’s) en hoofdstuk 5.1 (Overhead). 
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Bijlage 2 – Overzicht baten en lasten per taakveld 

In onderstaand overzicht worden de bij deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen 
weergegeven op basis van taakvelden. Dit is een verplichting op basis van het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV). 

De Programmabegroting 2022 per taakveld is gelijk aan de Programmabegroting 2022 
(hoofdstuk 3). Echter in deze staat is de verdeling van de lasten en baten gemaakt naar 
taakveld zoals deze zijn voorgeschreven vanuit het BBV om de vergelijkbaarheid tussen 
gemeenten en GR’s onderling te verbeteren.  

De taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer worden verantwoord in de 
programma’s 2.1 Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer en 2.2 Infrastructuur Verkeer en 
Openbaar Vervoer. In deze programma’s is een duidelijke splitsing aangegeven welk 
taakveld het bevat. De rentelast en rentebaat worden verantwoord onder het taakveld 2.5 
Openbaar vervoer omdat deze leningen betrekking hebben op deze taak. Omdat wij 
leningen aantrekken en direct 1 op 1 doorlenen is er geen sprake van een treasury taak. 

Het taakveld 3.1 Economische ontwikkeling wordt in zijn geheel verantwoord onder het 
programma 2.3 Economisch Vestigingsklimaat. 

Het taakveld 0.4 Overhead sluit aan op het overzicht 2.4 Overhead. Dit betreffen de 
indirecte personele en materiele kosten van de afdeling bedrijfsvoering. Deze kosten 
worden via een vaste verdeelsleutel doorberekend aan de overige programma’s.  

Voor een toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5. 
Hier worden de financiële afwijkingen op programmaniveau en Overhead gepresenteerd.
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Bijlage 3 – Overzicht incidentele baten en lasten 

Inzicht in de incidentele baten en lasten is nodig om in beeld te brengen of de begroting 
materieel in evenwicht is, dat wil zeggen dat de structurele lasten worden gedekt door 
structurele baten. De incidentele baten en lasten tellen niet mee voor het materieel in 
evenwicht zijn van de begroting. Onder incidentele baten en lasten worden onder andere 
de volgende posten verstaan: 

- Stortingen in en onttrekkingen aan reserves 
- Bijzondere ontvangsten en verstrekte subsidies en (specifieke) uitkeringen 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel van aard. Echter, 
er zijn ook verrekeningen met reserves die structureel van aard zijn. Binnen de MRDH zijn 
dat de verrekeningen met de Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat. De 
Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat bevat voornamelijk de nog niet financieel 
afgewikkelde bijdragen aan gemeenten op grond van de Bijdrageregeling versterking 
economisch vestigingsklimaat. Deze reserve heeft een langlopend karakter. 

De grootste geldstroom, de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) betreft in 
principe een structurele geldstroom en is daarmee een structurele bate. De projectkosten 
die met deze baten worden gedekt zijn daarmee ook structurele lasten. Wel kunnen er 
incidenteel middelen aan de BDU worden toegevoegd voor specifieke projecten. De 
hiermee samenhangende lasten en baten dienen dan wel als incidenteel aangemerkt te 
worden.  

In de hiernavolgende tabel zijn per programma de incidentele lasten en baten 
weergegeven: 

Toelichting incidentele baten en lasten 

Exploitatie verkeer en openbaar vervoer  
De incidentele lasten betreft de toevoeging aan de risicoreserve financieringen (€ 1,0 
miljoen, zie bijlage 1 Staat van reserves en fondsen) en de beschikking van het Rijk voor de 
Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022 (€ 81,7 miljoen, zie toelichting 
bij hoofdstuk 4.1.2). 



2e Bestuursrapportage MRDH 2022 39

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 
Van het Rijk ontvangt de MRDH via de BDU beschikking diverse bijdrage voor studies en 
projecten. De specificatie is als volgt: 

Economisch Vestigingsklimaat 
Met ingang van het begrotingsjaar 2022 dienen op basis van de Handreiking 2021 van de 
toezichthoudende provincies de mutaties in alle reserves als incidentele baten en lasten te 
worden verantwoord. Dat betreft hier de onttrekking aan de Egalisatiereserve economisch 
vestigingsklimaat ter dekking van de subsidie 2020-2022 (City of the Future) aan YES!Delft 
(lasten en baten) voor € 118.750 en een bedrag van € 375.000 voor de dekking van nog te 
verlenen projectbijdragen aan gemeenten voor zover deze het programmabudget 
Economisch Vestigingsklimaat 2022 overschrijden. 

Structureel begrotingssaldo 

De commissie BBV adviseert in haar Notitie structurele en incidentele baten en lasten van 
30 augustus 2018 het structureel begrotingssaldo te presenteren conform een 
voorgeschreven format. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting structureel in 
evenwicht is: 

Uit het overzicht blijkt geen negatief saldo, en dat betekent dat de begroting structureel in 
evenwicht is. 



Bestuursrapportage in één oogopslag

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER 
stijgt van 461,9 naar 549,5 (87,6 stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 5,9 (stijging)

• Overige inkomsten: 81,7 (stijging) • Onttrekking fonds BDU: 71,5 (daling)

• Overige inkomsten: 3,1 (stijging)

PROGRAMMA 2:

INFRASTRUCTUUR VERKEER 
EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 181,9 naar 113,5 (68,4 daling)

• Verkeersmanagement en wegenstructuur: 21,8 (daling)

• Fiets- en ketenmobiliteit: 21,2 (daling)

• Verkeersveiligheid: 1,0 (daling)

• Netwerk Openbaar Vervoer: 24,4 (daling)

PROGRAMMA 2:

INFRASTRUCTUUR VERKEER 
EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 181,9 naar 113,5 (68,4 daling)

    0,4
(van 0,9 naar 0,5)

SALDO VAN
BATEN EN LASTEN 

PROGRAMMA 1:

EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER 
stijgt van 460,9 naar 548,5 (87,6 stijging)

• Beleid en programmering: 0,4 (daling)

• Concessies: 92,0 (stijging)

• Beheer en onderhoud infra: 4,0 (daling)

    19,9
(van 654,8 naar 674,7)

LASTEN

OVERHEAD
stijgt van 6,7 naar 7,0 (0,3 stijging)

• Personele overhead Va: 0,3 (stijging)

• Onttrekking fonds BDU: 0,3 (stijging)

DEKKINGSBRONNEN 
OVERHEAD
stijgt van 6,7 naar 7,0 (0,3 stijging)

PROGRAMMA 3:

ECONOMISCH 
VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,4 naar 5,8 (0,4 stijging)

• Programmakosten: 0,4 (stijging)

PROGRAMMA 3:

ECONOMISCH 
VESTIGINGSKLIMAAT
dekking: hogere onttrekking aan reserves 
van 0,4 (0,1 naar 0,5)

• Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 0,5 (stijging)

Deze daling wordt veroorzaakt door: 

  19,5 
(van 655,7 naar 675,2)

BATEN

BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2022
ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2022
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1. Inleiding en doelstelling 
 

1.1 Inleiding 

In de Controleverordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur nadere regels 
stelt voor de uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole van de jaarrekening (artikel 3). Deze 
nadere regels zijn opgenomen in dit Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 
2022 (verder: controleprotocol) en is van toepassing op het verslagjaar 2022. Het controleprotocol 
zelf is een min of meer statisch document en gebaseerd op het Controleprotocol accountantscon-
trole MRDH jaarrekening 2021. Wel zijn in dit controleprotocol de ontwikkelingen op het gebied 
van de rechtmatigheidsverantwoording (hoofdstuk 1.2) opgenomen en is de nieuwste Kadernota 
rechtmatigheid van de commissie BBV hierin verwerkt (hoofdstuk 1.4). De bijlage bij dit controle-
protocol, het zogenaamde normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd zodat helder is aan welke 
wet- en regelgeving getoetst moet worden in het kader van de rechtmatigheidscontrole. Het nor-
menkader is tevens uitgewerkt in een toetsingskader. Dit houdt in dat van de geïnventariseerde 
interne regelgeving van de MRDH is aangegeven welke artikelen relevant zijn voor de toetsing 
van de rechtmatigheid. Het gaat dan om de artikelen waaruit financiële gevolgen kunnen voortko-
men die als baten en lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verant-
woord, de zogenaamde financiële beheershandelingen.   
 

1.2 Rechtmatigheidsverantwoording 

Op 27 september 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel versterking decen-
trale rekenkamers, waarvan de invoering van de zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording on-
derdeel uitmaakt. Feitelijk gaat het om de aanpassing van artikel 213 Gemeentewet, 3e en 4e lid 
(zie schuingedrukte en doorgehaalde aanpassingen): 
 

3. De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: 

a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en sa-
menstelling van het vermogen; 
b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkerin-
gen als bedoeld in artikel 17 van de Financiële verhoudingswet rechtmatig tot stand zijn 
gekomen; 

4. Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over: 

a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een ge-
trouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en 
b. de tabel van fouten en onzekerheden voor de specifieke uitkeringen onrechtmatighe-
den in de jaarrekening. 

De uitwerking van deze wetswijziging leidt ertoe dat een rechtmatigheidsverantwoording wordt ge-
introduceerd. Voor de MRDH geldt dan dat het dagelijks bestuur in de jaarrekening zelf verant-
woording af gaat leggen over rechtmatigheid. Doel hiervan is om het gesprek hierover tussen da-
gelijks bestuur en algemeen bestuur te bevorderen. Hierbij zal de accountant beoordelen of de 
informatie (zoals opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording) juist en volledig is.  
 
In de huidige situatie wordt in de controleverklaring van de accountant expliciet een oordeel 
gegeven over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De getrouwheid geeft aan of de 
verstrekte informatie juist en toereikend is, geschikt voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt 
en bij de gebruiker geen ander beeld oproept dan overeenkomt met de feiten. Bij het oordeel over 
de rechtmatigheid toetst de accountant aan wettelijke regelingen. Hierbij gaat het om wet- en re-
gelgeving die directe gevolgen kan hebben voor de baten, lasten of balansmutaties. Gedacht kan 
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worden aan een aanbesteding met een waarde die boven het drempelbedrag voor een Europese 
aanbesteding ligt, maar waarbij de organisatie voor een andere procedure heeft gekozen. 
 
Na de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal de accountant in de controleverklaring 
uitsluitend nog een oordeel geven over de getrouwheid van de gehele jaarrekening. De rechtma-
tigheidsverantwoording maakt dan onderdeel uit van de jaarrekening. Hierdoor heeft het getrouw-
heidsoordeel van de accountant in de toekomstige situatie ook betrekking op de rechtmatigheids-
verantwoording door het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur mag er dan op vertrouwen dat 
de accountant toeziet op de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording van 
het dagelijks bestuur. Overigens blijft de accountant na de wetswijziging een oordeel geven over 
de rechtmatige besteding van de specifieke uitkeringen van het Rijk. Hierover meer aan het einde 
van deze paragraaf.  
 
De verdere uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording gebeurt in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado). Hierbij wordt van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

• De commissie BBV stelt een modeltekst op voor de rechtmatigheidsverantwoording, die opge-
nomen moet worden in de jaarrekening. Deze modeltekst maakt onderdeel uit van de Kader-
nota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV en zal pas vanaf verslagjaar 2023 gaan gel-
den.  

• De verantwoordingsgrens waarboven rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden vermeld moe-
ten worden, wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Hierbij geldt een maximum van drie 
procent van de totale lasten. 

 
Wat verandert er vanaf het verslagjaar 2023 voor de MRDH? Op zich niet veel. De MRDH voert al 
planmatig interne controle uit, waarbij zowel op getrouwheid als rechtmatigheid wordt gecontro-
leerd. Sinds een aantal jaar bevat de jaarrekening van de MRDH op verzoek van de accountant al 
een verantwoording over rechtmatigheid en worden afwijkingen op bijvoorbeeld onrechtmatig aan-
besteden toegelicht. Het controleprotocol geldt voor het verslagjaar 2022 formeel nog als een ka-
der voor de werkzaamheden door de accountant. Na de wetswijziging geeft de accountant geen 
oordeel meer over de rechtmatigheid van de jaarrekening van de MRDH maar alleen nog over de 
getrouwheid. De verantwoordingsgrens waarboven rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden ver-
meld moeten worden in de rechtmatigheidsverantwoording, is daarmee geen nadere regel meer 
voor de accountantscontrole en zal daardoor niet meer via dit controleprotocol worden vastge-
steld. De inhoud van het controleprotocol zal dus wijzigen met ingang van verslagjaar 2023. De 
normen voor de controle op de rechtmatigheid (leidend tot de rechtmatigheidsverantwoording), 
zijn dan immers niet langer gericht aan de accountant maar aan de MRDH organisatie (formeel: 
gericht aan het dagelijks bestuur).  
 
Specifieke uitkeringen 
Het overgrote deel van de jaarlijkse bestedingen van de MRDH wordt gefinancierd uit specifieke 
uitkeringen van het Rijk, bijvoorbeeld de brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) en de be-
schikbaarheidsvergoedingen voor de regionale OV-bedrijven in verband met de coronamaatrege-
len. Na de wetswijziging dient de accountant nog steeds een oordeel te geven over de rechtma-
tige besteding van deze middelen. De specifieke uitkeringen maken met andere woorden geen 
onderdeel uit van de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. De reden hiervoor is dat bij 
specifieke uitkeringen de decentrale overheden (primair) verantwoording afleggen aan het Rijk 
over de rechtmatige besteding. In veel gevallen kan het Rijk ook terugvorderen in het geval van 
fouten en onzekerheden. Bij de rechtmatigheidsverantwoording betreft het een verantwoording 
van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur (bron: 2e nota van wijziging bij het wetsvoor-
stel aan de Tweede Kamer, 17 juni 2021). Wat dit praktisch betekent voor de rechtmatigheidsver-
antwoording in de jaarrekening van de MRDH vanaf het verslagjaar 2023 zal de komende tijd nog 
worden besproken met de accountant.  
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1.3 Doelstelling controleprotocol 

Conform artikel 3 van de Controleverordening MRDH 2015 heeft het controleprotocol als doel na-
dere aanwijzingen, voor zover relevant, te geven aan de accountant over: 

• de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de con-
trole van de jaarrekening. Zie hiervoor hoofdstuk 2.3;  

• de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvang bases en 
goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties). Zie hiervoor hoofdstuk 2.3 
en 2.4, bijvoorbeeld de rapporteringstoleranties voor specifieke uitkeringen;  

• de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen. Zie hiervoor hoofdstuk 5;  
• de eventueel aanvullend uit te voeren tussentijdse controles. Zie hiervoor hoofdstuk 5;  
• de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering; en voor ieder 

afzonderlijk te controleren begrotingsjaar. Zie hiervoor hoofdstuk 5;  
• de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rap-

porteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te be-
steden. Zie hiervoor hoofdstuk 2.3 en 2.4, bijvoorbeeld de rapporteringstoleranties voor spe-
cifieke uitkeringen;  

• de producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleran-
ties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden. Zie hier-
voor hoofdstuk 2.4.  

Daarnaast bevat het controleprotocol bijlagen met de relevante wet- en regelgeving zodat helder 
is wat het normen- en toetsingskader is voor de rechtmatigheidscontrole. 
  
Het object van controle is de opgestelde jaarrekening en daarmee tevens het financieel beheer 
over het boekjaar en de rechtmatigheid zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur 
en/ of de bestuurscommissies van de MRDH. 
 

1.4 Kadernota rechtmatigheid commissie BBV 

Het is wettelijk vastgelegd dat decentrale overheden jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstuk-
ken moeten opstellen. De regelgeving hierover is vastgelegd in het Besluit begroting en verant-
woording provincies en gemeenten (BBV). In het BBV is opgenomen dat er een commissie is met 
als taak om zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. De com-
missie BBV geeft via de kadernota rechtmatigheid haar visie op de invulling van het begrip recht-
matigheid in de controleverklaring die de accountant afgeeft bij de jaarrekening van de decentrale 
overheden. Richtlijnen van de commissie BBV aan decentrale overheden zijn een belangrijk in-
strument van de commissie BBV om de eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV te be-
vorderen, zoals artikel 75 BBV verlangt. De richtlijnen van de commissie BBV worden – in navol-
ging van de richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaglegging – onderverdeeld naar stellige uit-
spraken en aanbevelingen. Met stellige uitspraken geeft de commissie een interpretatie van de 
regelgeving die leidend is. Dit betekent dat verwacht wordt dat stellige uitspraken worden gevolgd. 
Indien de MRDH toch een afwijkende interpretatie kiest (omdat zij van oordeel is dat in haar speci-
fieke omstandigheden een andere lijn beter past en ook ‘BBV-proof’ is), zij dit expliciet moet moti-
veren en kenbaar moet maken bij de begroting en jaarstukken. Bij aanbevelingen gaat het om uit-
spraken die ‘steun en richting geven aan de praktijk’. De commissie BBV spoort decentrale over-
heden aan om deze aanbevelingen te volgen, omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het in-
zicht in de financiële positie (transparantie). De richtlijnen die de commissie BBV in deze notitie 
heeft geformuleerd en de opvolging die de MRDH daaraan geeft zijn hierna opgenomen. Indien 
relevant wordt verwezen naar het hoofdstuk in dit controleprotocol waarin dit verder is uitgewerkt. 
 
Overzicht stellige uitspraken en aanbevelingen Kadernota rechtmatigheid 2018 commissie BBV: 
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Kadernota rechtmatigheid 2018  Opvolging MRDH 

Stellige uitspraken  

1. Bij onduidelijkheden over de interpretatie in 
de verordeningen over financiële conse-
quenties dient het algemeen bestuur aan 
te geven welke uitleg hieraan moet worden 
gegeven. Deze interpretatie van het alge-
meen bestuur moet vervolgens vastgelegd 
worden in een besluit van het algemeen 
bestuur, waarna dit besluit wordt verwerkt 
in de desbetreffende verordeningen. 

Heeft zich nog niet voorgedaan maar zal in voorko-
mende gevallen worden opgevolgd. 

2. Begrotingsafwijkingen die in formele zin 
onrechtmatig zijn maar niet meetellen voor 
het oordeel voor de rechtmatigheid van de 
accountant worden opgenomen in het ver-
slag van de accountant. Het algemeen be-
stuur moet deze afwijkingen bij het vast-
stellen van de jaarrekening autoriseren. 

Overgenomen in dit controleprotocol (hoofdstuk 3). 

3. Bij complexe situaties waarin specialisten 
niet tot een eenduidig oordeel komen, kan 
de accountant geen uitspraak doen over 
de rechtmatigheid daarvan. De accountant 
neemt de situatie op in zijn verslag. 

Geen actie MRDH nodig, betreft een aanwijzing 
voor de accountant.  

4. De lasten inclusief de toevoegingen aan de 
reserves vormen de te hanteren omvang-
basis voor het berekenen van de goedkeu-
ringstolerantie. 

Overgenomen in dit controleprotocol (hoofdstuk 
2.3). 

Aanbevelingen  

1. De commissie BBV doet de aanbeveling 
om onderdelen van verordeningen die bij 
herhaling via besluiten van het algemeen 
bestuur buiten het normenkader worden 
geplaatst voor wat betreft de financiële 
consequenties bij actualisatie van de veror-
deningen in te trekken, te wijzigen of te 
voorzien van een hardheidsclausule. 

Heeft zich nog niet voorgedaan maar zal in voorko-
mende gevallen worden opgevolgd. Meeste veror-
deningen en regelingen van de MRDH kennen 
reeds een hardheidsclausule. 

2. De commissie BBV doet de aanbeveling 
om door het algemeen bestuur gedele-
geerde bevoegdheden niet op te nemen in 
het normenkader rechtmatigheid. 

Delegatie van bevoegdheden van het algemeen 
bestuur heeft zich alleen voor wat betreft het uitoe-
fenen van het aandeelhouderschap bij HTM en 
RET voorgedaan. Deze delegatie is wel opgeno-
men in het normenkader (bijlage 1) maar betreft 
geen financiële beheershandelingen m.b.t. de 
MRDH en maakt daardoor geen onderdeel uit van 
het rechtmatigheidskader. 

3. De commissie BBV doet de aanbeveling 
om meerjarige inkoopcontracten, die zou-
den moeten voldoen aan Europese aanbe-
stedingsregels maar dat niet doen, in de 
toelichting op de jaarrekening op te nemen 
bij de ‘niet in de balans opgenomen ver-
plichtingen’ voor het volle bedrag waarover 
het contract is afgesloten. 

Overgenomen in dit controleprotocol (hoofdstuk 3). 

4. De commissie BBV doet de aanbeveling 
om afspraken tussen dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur over verschuivingen van 
uitgaven tussen jaarschijven in een inves-
teringsbudget vast te leggen in de 

Deze aanbeveling wordt nog niet overgenomen. In-
vesteringen zijn binnen de MRDH beperkt ten op-
zichte van de totale bestedingen. Mochten investe-
ringen in de toekomst een substantieel deel van de 
bestedingen gaan vormen, dan wordt deze aanbe-
veling opnieuw in overweging genomen.     
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financiële verordening ex artikel 212 Ge-
meentewet. 

5. De commissie BBV doet de aanbeveling 
om kaders op te nemen in de financiële 
verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) 
indien specifieke budgetten bij onderuitput-
ting op jaareinde in bestemmingsreserves 
worden opgenomen. 

Deze aanbeveling wordt nog niet overgenomen 
omdat het beleid omtrent reserves (Beleidsnota re-
serves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021) 
hiervoor voldoende kaders biedt (hoofdstuk 3).   
 

6. De commissie BBV doet de aanbeveling 
tot het maken van een overkoepelend be-
leidsstuk misbruik & oneigenlijk gebruik 
(M&O). Deze bevat naast de filosofie, alge-
mene uitgangspunten en risicoanalyse ook 
maatregelen ter voorkoming en afdoening. 

Deze aanbeveling wordt nog niet overgenomen. 
Door het algemeen bestuur is in verschillende ver-
ordeningen en besluiten een M&O beleid vastge-
steld. Temeer omdat een groot deel van de geld-
stromen richting partijen als gemeenten en ver-
voerders gaat. Er zijn nauwelijks particuliere be-
gunstigden van de MRDH-gelden waardoor het ri-
sico op misbruik en oneigenlijk gebruik lager is dan 
bij de gemiddelde gemeente (hoofdstuk 3).   

 

 
Overzicht stellige uitspraken en aanbevelingen addendum Kadernota rechtmatigheid 2021 en 
2022 commissie BBV: 
 

Addendum Kadernota rechtmatigheid 2021 en 
2022 

Opvolging MRDH 

Stellige uitspraken  

1. Niet-financiële onrechtmatigheden in ver-
band met het niet naleven van bepalingen 
in de Wet fido en bijbehorende regelingen 
moeten in de paragraaf bedrijfsvoering wor-
den opgenomen en toegelicht.  

De MRDH volgt deze stellige uitspraak. Reeds een 
aantal jaren verantwoordt de MRDH zich in de pa-
ragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken over de 
naleving van het Treasurystatuut. De Wet fido is lei-
dend geweest voor het Treasurystatuut van de 
MRDH.  

Aanbevelingen  

1. De commissie BBV adviseert om geconsta-
teerde fraude door eigen medewerkers toe 
te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering.  

Deze aanbeveling wordt overgenomen. 

2. De commissie BBV adviseert om afspraken 
tussen college en raad over verschuivingen 
van uitgaven tussen jaarschijven in een in-
vesteringsbudget vast te leggen in de finan-
ciële verordening ex artikel 212 Gemeente-
wet.  
 

Deze aanbeveling maakt ook deel uit van de Kader-
nota rechtmatigheid 2018. Zie de toelichting in de 
vorige tabel:  
 
Deze aanbeveling wordt nog niet overgenomen. In-
vesteringen zijn binnen de MRDH beperkt ten op-
zichte van de totale bestedingen. Mochten investe-
ringen in de toekomst een substantieel deel van de 
bestedingen gaan vormen, dan wordt deze aanbe-
veling opnieuw in overweging genomen.    

3. De commissie BBV adviseert om kaders op 
te nemen in de financiële verordening, ex 
artikel 212 Gemeentewet, indien specifieke 
budgetten bij onderuitputting op jaareinde 
in bestemmingsreserves worden opgeno-
men.  
 

Deze aanbeveling maakt ook deel uit van de Kader-
nota rechtmatigheid 2018. Zie de toelichting in de 
vorige tabel:  
 
Deze aanbeveling wordt nog niet overgenomen om-
dat het beleid omtrent reserves (Beleidsnota reser-
ves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021) hier-
voor voldoende kaders biedt (hoofdstuk 3).   
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2. Toe te passen goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
 

2.1 Algemeen 

De accountant hanteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De ac-
countant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zo-
danig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het feit dat: 
a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en sa-

menstelling van het vermogen; 
b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; 
c. de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie dusdanig is, dat deze een 

getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. 
 
De accountant richt de controle in volgens de regels die bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole 
Decentrale Overheden), de Handleiding Regelgeving Accountancy (NBA) en de meest recente 
voor het boekjaar van toepassing zijnde Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. Dat is 
voor dit controleprotocol de Kadernota rechtmatigheid 2018 van 31 oktober 2018 en het Adden-
dum Kadernota rechtmatigheid 2021 van augustus 2021. 
 
 

2.2 Rechtmatigheid 

De accountant geeft een oordeel over de rechtmatigheid volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (Bado). De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting 
en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de verordeningen van de 
MRDH. De aspecten van rechtmatigheid worden verder uitgewerkt in hoofdstukken 3 en 4 van dit 
controleprotocol. 
 

2.3 Goedkeuringstolerantie 

De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij 
op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. De 
controle gebeurt zodanig dat voldoende zekerheid wordt verkregen binnen de vastgestelde goed-
keuringstolerantie. De goedkeuringstolerantie is het bedrag, dat de som van fouten in de jaarreke-
ning of onzekerheden in de controle aangeeft die in een jaarrekening maximaal mogen voorko-
men, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebrui-
kers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en 
de strekking van de af te geven controleverklaring.  
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor de in de 
controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het algemeen bestuur mag de 
goedkeuringstoleranties scherper vaststellen. In de praktijk wordt nauwelijks afgeweken van deze 
toleranties. Daarom worden in dit controleprotocol de toleranties gehanteerd, zoals verwoord in 
het Bado. Dit is conform de gehanteerde toleranties in het afgelopen jaar: 
 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstoleran-
tie 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten incl. 
toevoeging aan reser-
ves) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten incl. 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 
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toevoeging aan reser-
ves) 

 

De toleranties zijn van toepassing op zowel de toets op de getrouwheid als op de toets op de 
rechtmatigheid. 
Op basis van de begroting 2022 (na 2e wijziging: € 675,7 miljoen lastentotaal incl. toevoeging aan 
de reserves1) van de MRDH betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan 
fouten in de jaarrekening van maximaal circa € 6,8 miljoen en een totaal van onzekerheden in de 
controle van maximaal circa € 20,3 miljoen de goedkeurende strekking van de controleverklaring 
niet zullen aantasten. 
   

2.4 Rapporteringstolerantie 

Naast de goedkeuringstolerantie is ook een rapporteringstolerantie van toepassing. Het gaat dan 
om het bepalen van de minimumbedragen met betrekking tot fouten en onzekerheden waarbij de 
accountant rapporteert in zijn verslag van bevindingen. Conform het Bado zijn die minimumbedra-
gen gelijk aan de bedragen die voortvloeien uit de goedkeuringstoleranties. Daarnaast wordt per 
specifieke uitkering van het Rijk via de SiSa (Single information, Single audit) methodiek verplicht 
gerapporteerd met een rapporteringstolerantie gebaseerd op de lasten van de specifieke uitkering 
in het verantwoordingsjaar of, bij meerjarige financiële afrekening op basis van prestatieafspra-
ken, gebaseerd op het totale voorschot per specifieke uitkering, in alle gevallen met een onder-
grens van te melden bevindingen van: 
 

a. € 12.500 indien de lasten kleiner dan of gelijk aan € 125.000 zijn; 
b. 10% indien de lasten groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 zijn; 
c. € 125.000 indien de lasten groter dan € 1.000.000 zijn. 

 
Op basis van het advies van de rekeningcommissie bij de vaststelling van de jaarstukken 2015 
heeft het algemeen bestuur met ingang van het controleprotocol MRDH accountantscontrole 
2016 besloten om de lagere rapporteringstoleranties voor de specifieke uitkeringen van het Rijk 
(o.a. BDU-middelen) van toepassing te verklaren op de gehele MRDH jaarrekening. Voor 2022 
worden dezelfde toleranties gehanteerd.  
 

3 Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatig-
heidscriteria 

 

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen criteria worden onderkend: 
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium, 
het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscrite-
rium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. 
 
De accountant besteedt in de reguliere controle op de getrouwheid van de jaarrekening voldoende 
aandacht aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van 
het financieel beheer is met name extra aandacht nodig voor de volgende drie criteria: 
1. het begrotingscriterium; 
2. het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 
3. het voorwaardencriterium. 
 
  

 
1 Op basis van een stellige uitspraak van de commissie BBV in de Kadernota rechtmatigheid 2018 wordt de 
omvangsbasis voor het berekenen van de goedkeuringstolerantie bepaald als de totale lasten inclusief de 
toevoegingen aan reserves.  
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Ad 1. Het begrotingscriterium 
 
Algemeen 
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de ge-
raamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging is, - voor zover het de begro-
tingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan 
namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het algemeen bestuur. Voor de afsluitende oor-
deelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het alge-
meen bestuur geformuleerde beleid en/ of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde 
hogere inkomsten. Het bepalen óf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet 
verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het algemeen bestuur. 
 
Begrotingsonderschrijdingen 
Deze zijn in principe rechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat het bestuur heeft vast-
gesteld. Er is sprake van in strijd met het beleid als: 
▪ het beleid, zonder dat exogene factoren er ten grondslag aan liggen, bewust niet wordt uitge-

voerd; 
▪ het beleid indruist tegen de wil van het bestuur en hierover geen verantwoording is afgelegd. 

 
Begrotingsoverschrijdingen 
Voor het operationaliseren van de rechtmatigheidstoets worden de volgende zeven categorieën 
onderscheiden (Kadernota rechtmatigheid 2018): 
1. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid 

en waarvoor men geen voorstel voor begrotingsaanpassing heeft ingediend zijn onrechtmatig 
en tellen wel mee voor het oordeel.  

2. Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid maar waarbij de accountant 
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd zijn onrechtmatig en 
tellen wel mee in het oordeel. 

3. Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerela-
teerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet, zijn onrechtmatig 
maar tellen niet mee in het oordeel. 

4. Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen zijn onrechtmatig maar tellen niet 
mee in het oordeel. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van 
de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

5. Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gere-
lateerd zijn, zijn onrechtmatig en tellen wel mee voor het oordeel. 

6. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten wor-
den beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belas-
tingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Indien deze over-
schrijdingen tijdens het verantwoordingsjaar worden geconstateerd betreft het een onrechtma-
tigheid die wel meetelt voor het oordeel. Indien deze overschrijdingen na het verantwoordings-
jaar worden geconstateerd betreft het een onrechtmatigheid die niet meetelt voor het oordeel.    

7. Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd bud-
get) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financie-
ringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. In het jaar van investeren is de budget-
overschrijding onrechtmatig en telt wel mee voor het oordeel. De hogere afschrijvings- en fi-
nancieringslasten in latere jaren zijn onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel.    

 
Binnen de MRDH hebben we in theorie voornamelijk te maken met de derde categorie. Het gaat 
dan om  overschrijdingen van de jaarschijf van door de MRDH gesubsidieerde meerjarig pro-
jecten, mits binnen de vastgestelde projectbegroting. 
 
Begrotingsafwijkingen die in formele zin onrechtmatig zijn maar niet meetellen voor het oordeel 
over de rechtmatigheid van de accountant moeten worden opgenomen in het verslag van de 
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accountant. Het algemeen bestuur moet deze afwijkingen bij het vaststellen van de jaarrekening 
expliciet autoriseren.  
 
Onttrekken of doteren aan bestemmingsreserves 
Mutaties in reserves die niet door een voor 31 december van het verslagjaar genomen besluit van 
het algemeen bestuur zijn gedekt, zijn onrechtmatig en wegen mee in de oordeelsvorming over 
getrouwheid en rechtmatigheid in de controleverklaring. 
 
Budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid 
Het komt voor dat de begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt doordat activiteiten, waarvoor het 
algemeen bestuur geld beschikbaar heeft gesteld nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Dit leidt dan 
tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. De activiteiten worden in het volgende 
begrotingsjaar (verder) uitgevoerd. De Kadernota rechtmatigheid 2018 (ook onderdeel van het Ad-
dendum Kadernota rechtmatigheid 2021 en 2022) geeft vier opties om dit rechtmatig op te lossen: 

1. Via begrotingswijziging in verslagjaar toevoegen aan bestemmingsreserve, begroting in 
het nieuwe jaar aanpassen op de overheveling. 

2. Generiek besluit laten nemen dat bij het niet volledig besteden van specifieke budgetten 
een bestemmingsreserve mag worden gevormd waaruit in een volgend jaar deze speci-
fieke lasten kunnen worden gedekt. Begroting in het nieuwe jaar aanpassen op de over-
heveling. 

3. Indien er niet voor 31 december kon worden besloten over overheveling, in het nieuwe 
jaar een besluit laten nemen over dekking van overgehevelde activiteiten uit de algemene 
reserve (of uit het budget van het nieuwe begrotingsjaar). 

4. Indien er niet voor 31 december kon worden besloten over overheveling, activiteiten en 
bijbehorende lasten ten laste van de exploitatie in het nieuwe jaar verantwoorden. Bij de 
vaststelling van de jaarrekening stemt het algemeen bestuur op grond van een geactuali-
seerde uitvoeringsplanning in met de overheveling omdat het activiteiten zijn die passen 
binnen het beleid van het algemeen bestuur.    

 
Binnen de MRDH hebben we voornamelijk te maken met de tweede optie. Voor de egalisatiere-
serve economisch vestigingsklimaat is er generiek besloten over onderbesteding van specifieke 
budgetten. Onderbesteding op BDU-gelden heeft geen resultaatseffect en blijft te allen tijde als 
vreemd vermogen beschikbaar om voor het doel te besteden. De aanbeveling van de commissie 
BBV om kaders op te nemen in de financiële verordening indien specifieke budgetten bij onderuit-
putting (onderbesteding) op jaareinde in bestemmingsreserves worden opgenomen, wordt op dit 
moment niet overgenomen, omdat het beleid omtrent reserves (Beleidsnota reserves, voorzienin-
gen en fondsen MRDH 2021) hiervoor voldoende kaders biedt.   
 
Ad 2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) 
 
De MRDH voert een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Mis-
bruik kan gelijk worden gesteld met fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen 
en is onrechtmatig. Bij oneigenlijk gebruik gaat het over situaties waarbij er in overeenstemming 
met de bewoordingen van de regelgeving is gehandeld maar in strijd met het doel en de strekking 
ervan. Bij constatering van oneigenlijk gebruik is er geen sprake van een rechtmatigheidsfout.  
 
Door het algemeen bestuur is in verschillende verordeningen en besluiten een M&O beleid vast-
gesteld. Van de accountant wordt verwacht dat hij vaststelt dat voldoende invulling wordt gegeven 
aan de bestaande M&O maatregelen, zoals die in de afzonderlijke regelingen zijn opgenomen. De 
aanbeveling van de commissie BBV tot het maken van een overkoepelend beleidsstuk M&O 
wordt daarom niet overgenomen. Temeer omdat een groot deel van de geldstromen richting par-
tijen als gemeenten en vervoerders gaat. Er zijn nauwelijks particuliere begunstigden van de 
MRDH-gelden waardoor het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik lager is.   
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Met functiescheiding wordt voorkomen dat één persoon bewust of onbewust onbevoegde en/of on-
juiste handelingen verricht.  
 
Ad 3. Het voorwaardencriterium 
 
Besteding en inning van gelden door de MRDH zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden waarop 
door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van 
hogere overheden en de (eigen) regelgeving van de MRDH. De gestelde voorwaarden hebben in 
het algemeen betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepa-
lingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. 
 
De precieze invulling verschilt per wet, regeling en/of verordening zoals deze zijn opgenomen in 
de bijlagen.  
 
De kadernota rechtmatigheid 2018 gaat binnen het voorwaardencriterium in op de volgende on-
derwerpen waar in de praktijk onduidelijkheid over bestaat: 

1. Meerjarige contracten. De commissie BBV doet de aanbeveling om meerjarige inkoopcon-
tracten, die zouden moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels maar dat niet 
doen, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de ‘niet uit de balans blijkende 
verplichtingen’ voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten. De MRDH volgt 
deze aanbeveling op. De rechtmatigheidsfout is de omvang van de besteding (last of in-
vestering) in het jaar waarin de onrechtmatigheid wordt geconstateerd verhoogd met de 
bestedingen van de jaren erna voor de periode van het afgesloten contract. Wanneer de 
fout in het eerste jaar wordt geconstateerd, zal de omvang van de totale fout gelijk zijn aan 
de opdrachtwaarde. 

2. Aanbestedingswet. Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met 
betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrach-
ten leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Het niet naleven van de overige normbe-
dragen uit de Gids proportionaliteit (= voor niet-Europese aanbestedingen) rapporteert de 
accountant alleen in zijn verslag van bevindingen wanneer hij constateert dat de MRDH 
deze normen veelvuldig niet naleeft, slecht documenteert en/of motiveert. 

3. Legitieme afwezigheid afrekeningen. Tijdens de afronding van de jaarrekening(controle) 
zal blijken dat van bijvoorbeeld verstrekte subsidies de afrekeningen nog niet ontvangen 
zijn. Uitgangspunt is dat de legitieme afwezigheid hiervan op zich niet tot een rechtmatig-
heidsfout leidt. Voor de bepaling van de rechtmatigheid en de getrouwheid baseert de ac-
countant zich op de beschikbare onderbouwing. Als die onderbouwing deugdelijk is (aan-
wezigheid subsidieaanvraag, subsidieverleningsbeschikking en eventueel tussentijdse 
voortgangsinformatie, die gestaafd kan worden met ervaringen uit het verleden, dan be-
staat er geen reden om te twijfelen aan de getrouwheid en de rechtmatigheid. 

4. Gemeenschappelijke regelingen. Indien een gemeenschappelijke regeling geen goedkeu-
rende controleverklaring voor rechtmatigheid bij zijn jaarrekening heeft, heeft dit normaal 
gesproken geen invloed op de controleverklaring van de deelnemende gemeente(n), aan-
gezien de GR inzake het BBV een zelfstandige verantwoordingsplicht voor het getrouwe 
beeld en rechtmatigheid heeft. 

5. Overtredingen van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling schat-
kistbankieren decentrale overheden, Uitvoeringsregel Financiering decentrale overheden 
(Ufdo) en Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) leiden tot on-
rechtmatigheden. Overschrijdingen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (Wet fido) 
zullen alleen worden gerapporteerd en wegen niet mee naar het accountantsoordeel in-
zake de rechtmatigheid omdat hier geen (directe) financiële gevolgen aan verbonden zijn. 
Overtredingen van andere financieringsregels dan de Wet fido zullen wél meewegen in het 
accountantsoordeel betreffende de rechtmatigheid, indien het interne regels betreft die 
door het algemeen bestuur zijn gesteld en het een financiële onrechtmatigheid (een on-
rechtmatigheid met mogelijke financiële gevolgen) betreft.       
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6. De Wet Markt en overheid schrijft voor dat bij economische activiteiten de integrale kosten 
van deze producten en diensten (inclusief winstopslag) doorberekend moeten worden aan 
de afnemers. Bij niet naleven is sprake van een formele (niet-financiële) rechtmatigheids-
fout. Pas wanneer de  Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete oplegt of een rech-
ter een uitspraak doet is sprake van een financiële rechtmatigheidsfout. 

7. Bij het overschrijden van de Wet normering topinkomens-bepalingen is sprake van een on-
verschuldigde betaling (met inachtneming van het overgangsrecht). De topfunctionaris is 
verplicht tot terugbetaling en de afspraken met de topfunctionaris dienen te worden aange-
past. Bij het niet opnemen van de terugbetaling in de jaarrekening van de gemeente is 
sprake van een financiële rechtmatigheidsfout.   

 
 
 

4 Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing 
 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is gericht op het normenkader, zoals opgenomen in bij-
lage 1 van dit protocol. Dit kader behelst: 
a. de naleving van wettelijke kaders. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheers-

handelingen betreffen of kunnen  betreffen; 
b. de naleving van de volgende kaders: 

• de begroting; 

• de overige kaders volgens bijlage 1 van dit protocol voor zover van toepassing en uitslui-
tend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.  

 
Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets 
plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen, tenzij jegens 
derden (bijvoorbeeld in verleningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële 
consequenties zijn opgenomen. Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financi-
ele onrechtmatige handelingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage en oor-
deelsweging uitsluitend betrokken indien en voor zover het door het bestuur of hogere overheden 
vastgestelde regels betreft.   
 

 
 

5 Rapportering accountant 
 
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant als volgt: 
 
Interim-controle 
In het vierde kwartaal van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uit-
gevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht in de 
vorm van een Managementletter. Bestuurlijk relevante zaken worden ook aan het bestuur gerap-
porteerd.   
 
Verslag van bevindingen 
Uiterlijk in de eerste helft van de vierde maand van het jaar volgend op het verslagjaar wordt over-
eenkomstig de Gemeentewet artikel 213 lid 2 een verslag van bevindingen (accountantsrapport) 
omtrent de controle van de jaarrekening uitgebracht aan het algemeen bestuur en in afschrift aan 
het dagelijks bestuur.  
In het accountantsrapport wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële be-
heer. Ook wordt daarin beoordeeld of de beheerorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel 
beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgt.  
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Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 2 van dit Contro-
leprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindin-
gen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouw-
baarheid en de continuïteit van de door de MRDH gehanteerde geautomatiseerde informatiever-
zorging. 
 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, 
de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als 
de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur, zodat deze de 
door het dagelijks bestuur, mede op basis van de voorstellen van de bestuurscommissies, opge-
stelde jaarrekening kan vaststellen.  
 
  



 

15 

 

 

6 Besluit 

 

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

 

• gelet op artikel 3 van de Controleverordening MRDH 2015; 

• gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 30 november 2022; 

 

b e s l u i t : 

 

 

het Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2022 vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2022 van het algemeen bestuur. 

 

 
de secretaris,                                        de voorzitter, 
 
 
 
 
Christel Mourik      Jan van Zanen 
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Bijlage 1: Normenkader: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de 

rechtmatigheidscontrole 2022 bij de MRDH 
 
 

In het navolgende overzicht is een inventarisatie opgenomen van de in het kader van de rechtmatigheids-
controle voor de MRDH relevante wet- en regelgeving.  
 
Dit overzicht moet als volgt worden gelezen:  

• In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met de algemene 
aanduiding van de programma´s of onderwerpen.  

• In de tweede kolom wordt een en ander nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten welke on-
der zo´n programma/onderwerp kunnen vallen.  

• In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen externe wet- en regelgeving aangegeven die di-
rect een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de 
MRDH.  

• Alle door de MRDH vastgestelde (interne) verordeningen en besluiten, voor zover daar financiële 
consequenties uit kunnen voortkomen, zijn in de laatste kolom opgenomen.  

 
Het financiële belang van de onderhavige wet- en regelgeving wordt uiteraard mede bepaald door de om-
vang van de geldstroom die daarmee direct is gemoeid. Daarnaast zijn echter de potentiële risico´s van be-
lang welke kunnen ontstaan wanneer relevante wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld in-
zake Europese aanbesteding. Dergelijke risico´s kunnen indirect tot geldstromen gaan leiden wanneer bij-
voorbeeld schadeclaims moeten worden gehonoreerd of op een onjuiste titel verkregen gelden moeten wor-
den geretourneerd. 
 
 
Met de in dit geactualiseerde overzicht gepresenteerde inventarisatie wordt het kader geboden voor de reik-
wijdte van de rechtmatigheidscontrole zoals vastgelegd in art. 213 gemeentewet en het met Algemene 
maatregel van bestuur vastgestelde Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).  
 
Alle hierna genoemde wet- en regelgeving is geldig voor het controlejaar 2021.  
 

Programma’s/ 
producten 

Specifieke activiteiten Wet- en regelgeving extern Door de MRDH vastgestelde (interne) 
Regelgeving (tussen haken staat de 
datum van laatste wijziging/ inwer-
kingtreding) 

Algemeen be-
stuur en onder-
steunende pro-
cessen 

   

 Algemeen financieel 
middelenbeheer 

• Gemeentewet  

• Wet gemeenschappelijke regelin-
gen 

• Algemene Wet bestuursrecht 

• Besluit Begroting en verantwoor-
ding provincies en gemeenten 

• Regeling vaststelling taakvelden 
en verstrekking informatie voor 
derden 

• Regeling informatieverstrekking 
sisa 

• Commissie BBV - Kadernota 
rechtmatigheid 2018 

• Commissie BBV - Addendum Ka-
dernota rechtmatigheid 2021   

• Besluit accountantscontrole de-
centrale overheden (Bado) 

• Wet houdbare overheidsfinanciën 
(HOF) 

• Besluit tarieven openbaarheid van 
bestuur 

• Gemeenschappelijke regeling Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag 2014 
(19-12-21014) 

• Financiële verordening MRDH 2015 
(1-1-2017) 

• Controleverordening MRDH 2015 (1-
1-2017) 
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Programma’s/ 
producten 

Specifieke activiteiten Wet- en regelgeving extern Door de MRDH vastgestelde (interne) 
Regelgeving (tussen haken staat de 
datum van laatste wijziging/ inwer-
kingtreding) 

 Treasury beheer • Wet financiering decentrale over-
heden (Wet fido) 

• Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (Ruddo) 

• Uitvoeringsregeling financiering 
decentrale overheden (Ufdo) 

• Besluit leningvoorwaarden decen-
trale overheden (Bldo) 

• Regeling schatkistbankieren de-
centrale overheden 

• Treasurystatuut MRDH 2021 (1-1-
2021) 

• Delegatiebesluit verstrekking lening 
Vervoersautoriteit MRDH 2021 (1-1-
2021) 

• Mandaatbesluit treasuryfunctie 
MRDH (1-1-2021) 

• Benoeming Treasurers (15-10-2018) 

• Verordening bussenleningen 2017 (1-
12-2017) 

• Volmacht vrz AB aan vrz BcVa m.b.t. 
bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van het aandeelhouderschap 
RET en HTM (13 juli 2018) 

• Ondervolmacht aandeelhouderschap 
bestuursperiode 2018, vz BC Va aan 
pfh middelen (ongedateerd, eDocs 
49770)  

 Inkopen en contractbe-
heer 

• EU aanbestedingsregels 

• Europese regelgeving Staats-
steun 

• Aanbestedingswet 2012 

• Aanbestedingsbesluit  
 

• Mandaatbesluit Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag 2015 (31-3-2016) 

• Ondermandaatbesluit Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag 2015 (07-10-
2015) 

• Mandaatbesluit Netwerk Randstadrail 
(7-9-2016) 

• Tijdelijk Besluit mandaat en onder-
mandaat 2017 (21-4-2017) 

• Inkoop- en aanbestedingsbeleid Me-
tropoolregio Rotterdam Den Haag (10 
maart 2017)  

• Inkoop en aanbestedingsreglement 
MRDH (juli 2018) 

 Arbeidsvoorwaarden 
en personeelsbeleid 

• Ambtenarenwet 2017 

• Fiscale wetgeving 

• Sociale verzekeringswetten 

• Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semi-
publieke sector 

• Cao MRDH 1-1-2020 

• Rechtspositieregelingen en arbeids-
voorwaarden van de gemeente 
Rotterdam (van toepassing verklaard 
in Cao MRDH 1-1-2020) opgenomen 
in Personeelshandboek MRDH 

• Procedureregeling functiebeschrijving 
en -waardering Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag (8-8-2015) 

 Facilitaire zaken  Archiefverordening MRDH 2015 (30-01-
2015) 

Verkeer en 
Openbaar ver-
voer 

   

 Algemeen  • Verordening Vervoersautoriteit MRDH 
2015 

• Delegatiebesluit bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit 2015 (07-10-2015)  

 • Subsidiering infra-
structuur en Verkeer- 
en vervoermaatrege-
len 

• Exploitatie openbaar 
vervoer 

 

• Wet BDU verkeer en vervoer 

• Besluit DBU verkeer en vervoer 

• Uitvoeringsregeling en beleidsre-
gel BDU verkeer en vervoer 

• Wet Infrastructuurfonds 

• Besluit Infrastructuurfonds 

• Wet personenvervoer 2000 

• Besluit Personenvervoer 2000 

• Planwet verkeer en vervoer 

• Wet lokaal spoor 

• Besluit lokaal spoor 

• Subsidieverordening Vervoersautori-
teit MRDH 2018 

• Mandaatbesluit Subsidieverordening 
Vervoersautoriteit MRDH 2018 (01-
01-2018) 

• Ondermandaatbesluit Subsidieveror-
dening Vervoersautoriteit MRDH 
2018 (01-01-2018) 

• Ondermandaatbesluit manager Ver-
keer subsidieverordening Vervoers-
autoriteit MRDH 2018 (1-11-2018) 
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Programma’s/ 
producten 

Specifieke activiteiten Wet- en regelgeving extern Door de MRDH vastgestelde (interne) 
Regelgeving (tussen haken staat de 
datum van laatste wijziging/ inwer-
kingtreding) 

• Regeling lokaal spoor 

• Spoorwegwet 

• PSO verordening 1370/ 2007 

• Vaststellingsovereenkomst  BTW 
tussen SGH/HTM/DH en Belas-
tingdienst (dd. 24-3-2011) 

• Vaststellingsovereenkomst  BTW 
tussen SR, RET en Belasting-
dienst (dd. 14-10-2010) 

• Wet houdende regels met betrek-
king tot enkele specifieke uitkerin-
gen aan provincies en gemeenten 
op het terrein van Verkeer en Wa-
terstaat 

• Regeling stimulering verkeersvei-
ligheidsmaatregelen 2020–2021; 

• Regeling specifieke uitkering be-
schikbaarheidsvergoeding regio-
nale OV-concessies 2021 

• Regeling specifieke uitkering be-
schikbaarheidsvergoeding regio-
nale OV-concessies 2022 

• Ondermandaatbesluit manager OV 
subsidieverordening Vervoersautori-
teit MRDH 2018 (1-11-2018) 

• Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(23-6-2018) 

• Verordening mobiliteitsfonds Haag-
landen 2005 (04-07-2012) 

• Subsidieverordening verkeer en ver-
voer 2012 (regio Rotterdam) (1-1-
2012) 

• Uitvoeringsregeling Brede Doeluitke-
ring Verkeer en Vervoer 2014 (regio 
Rotterdam) (1-1-2014) 

• Concessiebesluiten en bijbehorende 
concessiedocumenten openbaar ver-
voer  

• Mandaatbesluit Wijziging Concessie-
voorwaarden (10-4-2019) 

• Ondermandaat- en ondervolmachtbe-
sluit Wijziging Concessievoorwaarden 
(10-4-2019) 

Economisch 
vestigingskli-
maat 

   

 Algemeen  • Verordening Bestuurscommissie Eco-
nomisch Vestigingsklimaat MRDH 
2015 

 Verlening van bijdra-
gen aan gemeenten 

 • Bijdrageregeling versterking econo-
misch vestigingsklimaat MRDH 2020 
(1-1-2020) 

• Mandaatbesluit Bijdrageregeling EV 
MRDH 2020 (23-9-2020) 

• Ondermandaatbesluit Bijdragerege-
ling EV 2020 (23-09-2020) 

• Bijdrageregeling versterking econo-
misch vestigingsklimaat MRDH 2015 
(1-4-2015) 

• Besluit tijdelijk ondermandaat Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag (26-9-
2018)  

• Ondermandaat Bestuurscommissie 
EV 30-1-2019: Artikel 13 lid 6 (verlen-
ging verantwoordingstermijn met 4 
maanden) van de Bijdrageregeling 
versterking economisch vestigingskli-
maat MRDH 2015 ambtelijk geman-
dateerd   

• Ondermandaat Bestuurscommissie 
EV 30-1-2019: ambtelijk mandaat om 
de projectduur met maximaal zes 
maanden te verlengen, indien de ge-
meente daarom verzoekt en er verder 
geen significante wijzigingen ten op-
zichte van het projectplan zijn.      
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Bijlage 2   Toetsingskader: 

Relevante artikelen uit de inventarisatie van interne regelingen en besluiten in het 

kader van de rechtmatigheidscontrole 2022 bij de MRDH
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Algemeen financieel middelenbe-
heer 

  

Gemeenschappelijke regeling Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag 2014 

2:1 lid 2j Zienswijze gemeenten bij vaststellen of wijzigen begroting. 

 4:1 lid 1 AB stelt jaarlijks begroting en investeringsplannen vast. 

 4:1 lid 2 Zienswijze gemeenten bij wijzigingen van de begroting, tenzij bijdragen van de gemeenten 
niet veranderen en er niet wordt geschoven tussen begrotingsposten. 

 4:2  AB stelt financiële verordening en controleverordening vast. 

Financiële verordening MRDH 2015 5 lid 2  Lasten en baten worden door middel van kostentoerekening eenduidig toegewezen aan de 
activiteiten van de begroting.  

 5 lid 3 De lasten zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting worden niet overschreden. 
Nb. Rekening houdend met de kaders voor begrotingsoverschrijdingen die in hoofdstuk 3 van 
dit controleprotocol zijn beschreven.  

 14 lid 3 (inclusief bij-
lage) 

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa. 

Controleverordening n.v.t. Geen financiële bepalingen. 
   

Treasury beheer   

Treasurystatuut MRDH 2021 2 lid 2 De treasuryfunctie wordt uitsluitend ingezet in het kader van de uitoefening van de 
publieke taak. 

 2 lid 3 Verbod op (rente) derivaten, garanties namens MRDH en borgstellingen. 

 3 lid 2a Renterisicobeheer. Nieuwe leningen of uitzettingen worden afgestemd op de actuele financi-
ele positie, de aanwezige leningenportefeuille, een recente liquiditeitsplanning van de MRDH 
en een rentevisie van de MRDH. 

 3 lid 2b Renterisicobeheer. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening of 
uitzetting worden afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie van de MRDH, uitge-
zonderd de leningen en uitzettingen die vallen onder artikel 8 eerste lid, sub b en c (houders 
vervoersconcessie en beheerders van de lokale spoorweginfrastructuur). 

 3 lid 2c Renterisicobeheer. Binnen de kaders gesteld onder sub a en b, streeft de MRDH naar sprei-
ding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen. 

 4 Valutarisicobeheer. De MRDH kan uitsluitend leningen verstrekken of aantrekken in Euro’s. 

 5 lid 1 Bankrelaties. Bankrelaties en hun bancaire condities worden in het kader van contract- en le-
veranciersmanagement tenminste eens in de vijf jaar beoordeeld op noodzaak en prijskwali-
teit verhouding. 

 5 lid 2 Bankrelaties. Financiële instellingen waarmee de MRDH een contractuele relatie heeft die-
nen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen. 
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 5 lid 3 Bankrelaties. Tussenpersonen dienen te zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Mark-
ten. 

 6 Geldstromenbeheer. Geldstromen op elkaar en de liquiditeitsplanning afstemmen. Erop toe-
zien dat liquiditeitspositie voldoende is om verplichtingen tijdig na te komen en betalingsver-
keer zoveel mogelijk elektronisch door één bank. 

 7 Saldo- en liquiditeitenbeheer richt zich op het beheer en reguleren van (financiële) posities.  
Richtlijnen: 
1. Met inachtneming van de kasgeldlimiet wordt in tijdelijke liquiditeitstekorten voorzien door 
het aantrekken van een kortlopende geldlening op de geldmarkt. 
2. De liquiditeitspositie van de MRDH is te allen tijde voldoende om (financiële) verplichtingen 
na te komen.  

 8 lid 1 Verstrekken financiering. De MRDH mag uit hoofde van de eigen publieke taak uitsluitend le-
ningen verstrekken aan: 
a. een door het algemeen bestuur aangewezen partij, waarbij in ieder geval: 
i. Vooraf advies is ingewonnen bij de treasurer over de financiële positie en de kredietwaar-
digheid van de betreffende partij en 
ii. Deze partij is voorgedragen door de verantwoordelijke bestuurscommissie of – indien de 
financiering niet onder de directe verantwoordelijkheid van één van de bestuurscommissies 
valt – door het dagelijks bestuur; 
b. een vergunninghoudende vervoerder aan wie door de Bestuurscommissie Vervoersautori-
teit van de MRDH een concessie is verleend op grond van de Wp2000; 
c. een beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur die door de Bestuurscommissie Ver-
voersautoriteit van de MRDH als zodanig is aangewezen op grond van artikel 18, eerste lid 
van de Wet lokaal spoor. 

 8 lid 2 Bij het verstrekken van leningen, worden maximaal mogelijke zekerheden geëist. 

 9 lid 1 Aantrekken financiering. Uitgangspunt: teneinde de renterisico’s te minimaliseren en het ren-
teresultaat te optimaliseren is financiering met externe financieringsmiddelen slechts toege-
staan nadat de beschikbare interne financieringsmiddelen optimaal zijn ingezet. 

 9 lid 2 Bij het aantrekken van financieringen gelden de volgende voorschriften: 
a. Financieringen kunnen uitsluitend worden aangetrokken uit hoofde van de publieke taak 
en worden ingezet voor: 
i.de verstrekking van leningen op grond van artikel 8 eerste lid; 
ii.de dekking van een liquiditeitstekort van de MRDH. 
b. De MRDH vraagt minimaal 2 offertes, waaronder in ieder geval offertes van BNG en NWB, 
alvorens een financiering wordt aangetrokken. 
c. Het is niet toegestaan om middelen aan te trekken met het enkele doel de middelen tegen 
een hoger rendement uit te zetten of uit te lenen. 

 10 Overtollige financiële middelen. Artikel 10. overtollige financiële middelen 
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1. Tijdelijk overtollige financiële middelen worden conform de daartoe strekkende wettelijke 
bepalingen aangehouden in rekening-courant bij ’s Rijks schatkist (schatkistbankieren) of bij 
decentrale overheden in Nederland uitgezet. 
2. Een deel van de onder lid 1 genoemde middelen kan via het Agentschap voor langere tijd 
in ’s Rijks schatkist worden uitgezet in de vorm van deposito’s. 
3. Uitzettingen worden afgestemd op de meest actuele financiële positie en de liquiditeits-
planning. 

 11 Vier-ogen-principe. De administratieve organisatie met betrekking tot de treasuryfunctie wordt 
zoveel mogelijk ingericht volgens het vier-ogen-principe. 

 12 lid 3 Op garanties/ borgtochten of borgstellingen afgegeven door de MRDH voor 1 januari 2021 
blijft het Treasurystatuut MRDH 2016 van toepassing. 

Delegatiebesluit verstrekking lening 
Vervoersautoriteit MRDH 2021 (1-1-
2021) 

1 lid 1 Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit wordt overgedragen de bevoegdheid om te be-
palen in welk geval en met welk doel een lening kan worden verstrekt aan de partij waarvan 
door het algemeen bestuur is vastgesteld dat deze in aanmerking komt voor een lening. 

 1 lid 2 De bevoegdheid wordt alleen overgedragen voor zover het gaat om leningen die passen bin-
nen de vastgestelde begroting. 

 1 lid 3 Deze bevoegdheid geldt alleen voor zover het gaat om leningen die betrekking hebben op 
taken en bevoegdheden die liggen op het terrein van de bestuurscommissie Vervoersautori-
teit. 

Mandaatbesluit treasuryfunctie 
MRDH (1-1-2021) 
 

2 Schakelbepaling volmacht en machtiging. 
Dit mandaatbesluit betreft zowel de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan be-

sluiten te nemen (=mandaat), als het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaat-

rechtelijke rechtshandelingen en het verlenen van machtiging tot het verrichten van hande-

lingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke handeling zijn. Als gesproken wordt 
over mandaat wordt tevens volmacht en machtiging bedoeld. 

 3 lid 1 In dit artikel worden alle gemandateerde bevoegdheden opgesomd. Het betreffen bevoegd-
heden waarbij de treasurer en concerncontroller alleen gezamenlijk de handelingen mogen 
verrichten. 

 3 lid 2 Nogmaals benoemd dat de gemandateerde bevoegdheden slechts rechtsgeldig kunnen wor-
den uitgevoerd indien deze zijn geautoriseerd door de concerncontroller. 

 4 lid 1 De bevoegdheden zoals vermeld in artikel 3 worden uitgevoerd binnen de door het algemeen 
bestuur opgestelde kaders en het beleid zoals vastgelegd in de financiële verordening en het 
Treasurystatuut; 

 4 lid 2 De administratieve organisatie is op zodanige wijze ingericht dat: 

a. de uitvoering van de treasuryfunctie doelmatig en rechtmatig is; 

b. de treasuryfunctie adequaat kan worden uitgevoerd; 

c. de juistheid, tijdigheid en volledigheid van relevante informatie verzekerd is. 
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 4 lid 3 Er is in controle technisch opzicht sprake van een goede en sluitende functiescheiding. Hier-
bij geldt dat de uitvoerende functie (treasurer) en de beschikkende functie (concerncontroller) 
nooit door dezelfde functionaris bekleed kunnen worden. 

 5 lid 1 Bij afwezigheid van de gemandateerde geldt dit mandaat voor de functionele en als zodanig 
aangewezen plaatsvervanger. 

 5 lid 2 De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen, indien het bevoegde bestuursor-
gaan daarmee instemt. 

Benoeming Treasurers Geheel Benoeming (plaatsvervangend) Treasurer als bedoeld in artikel 13, derde lid van het Treasu-
rystatuut MRDH 2016 (en artikel 1z van het Treasurystatuut MRDH 2021). 

Verordening bussenleningen 2017 Geheel Beschrijft de voorwaarden op basis waarvan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit lenin-
gen kan verstrekken ten behoeve van de financiering van het verwerven van bussen inclusief 
– indien van toepassing – de daarbij behorende laadinfrastructuur en de herfinanciering van 
reeds verworven bussen inclusief – indien van toepassing – de daarbij behorende laadinfra-
structuur waarmee openbaar personenvervoer ter uitvoering van een door de bestuurscom-
missie genomen concessiebesluit wordt verricht. 

Door de voorzitter van het AB res-
pectievelijk de voorzitter van de BC 
Va verleende volmachten voor het 
uitoefenen van het aandeelhouder-
schap RET en HTM namens de 
MRDH 

N.v.t. Het betreft volmachten met betrekking tot besluiten van de RET NV en HTM NV. Betreft geen 
besluitvorming met betrekking tot de MRDH.  

   

Inkopen en contractbeheer   

(onder-) Mandaatbesluit Metropool-
regio Rotterdam Den Haag 2015 

3 lid 2 De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het mandaatregis-
ter, tenzij het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden. 

(onder-) Mandaatbesluit Metropool-
regio Rotterdam Den Haag 2015 – 
(onder-) mandaatregister 

1.12 Het vaststellen van wijzigingen in de bijlagen behorende bij het Convenant Landelijk Tarie-
venkader OV-chipkaart 2009 in overleg met de overige portefeuillehouders van contractpar-
tijen. 

 1.13 Het goedkeuren van regionale vervoerbewijzen. 

 1.14 Het vaststellen van bedrijfseigen kaarten, reisproducten en tarieven voor het stads- en 
streekvervoer per bus en tram (incl. RandstadRail). 

 1.15 Het jaarlijks indexeren van het basistarief (vaste voet), kilometertarief en reisproducten voor 
het stads- en streekvervoer per bus en tram (incl. RandstadRail). 

 3 Opdrachten voor dienstverlening leveringen en werken. 

 6.1 t/m 6.8 Personele aangelegenheden 6.1 t/m 6.8: benoeming, ontslag, bevordering, ambtsjubileum, 
toelagen, periodieke verhogingen, gratificaties, Toekennen van overlijdensuitkering en uitke-
ring bij (onvrijwillige) werkloosheid.   
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 6.11 t/m 6.13 Verlof en ziekte. 

 6.21 t/m 6.24 Loonbeslag, diverse personele regelingen, declaraties, reiskosten, schadeloos stellen, kosten 
vergoeden of overigens een geldelijke tegemoetkoming verlenen. 

 7.1 Het overeenstemmen met de minister over het doen van uitgaven (art. 5, lid 5 Wet BDU). 

 7.9 Het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (art. 93 WP en 43 
Wls) of een bestuurlijke boete (art. 44, lid 1 Wls). 

 7.23 Het ten laste brengen van de aanvrager van de in art. 51 Wls genoemde kosten (het in be-
handeling nemen van de aanvragen in verband met documenten die bij of krachtens deze 
wet worden afgegeven). 

 7.26 Het verstrekken van gegevens ten behoeve van een subsidie (art. 16aa Besluit Infrastruc-
tuurfonds). 

 8.1 en 8.2 Besluitvorming over aansprakelijkheid. 

 8.4 Sluiten, beëindigen en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten. 

 8.5 Aangaan overeenkomst van opdracht incassobureau, makelaar, notaris, advocaat. 

 8.7 Besluiten over nadeelcompensatie. 

 8.9 Aangaan, uitvoeren, wijzigen, beëindigen overige privaatrechtelijke overeenkomsten.  

 8.10 Overige handelingen privaatrechtelijke overeenkomsten tot € 25.000. 

Mandaatbesluit Netwerk Randstad-
rail 

Geheel Mandaat aan de gemeente Den Haag om binnen de door beide partijen goedgekeurde en 
beschreven kaders van kwaliteit, tijd en geld de noodzakelijke uitvoeringsbeslissingen te ne-
men. Het mandaat betekent ook het namens de MRDH in volmacht verrichten van privaat-
rechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van dergelijke besluiten en een machtiging om 
alle overige handelingen te verrichten die de voortgang van een project noodzakelijk maken. 
Het mandaat geldt uitdrukkelijk voor die projecten die vallen onder de overeengekomen sa-
menwerkingsovereenkomst d.d. 8 december 2010 en binnen de drie goedgekeurde kaders 
van een project en voor die situaties waarin binnen een project de uitvoering bij de gemeente 
Den Haag is belegd. 

Tijdelijk Besluit mandaat en onder-
mandaat 2017 

Geheel, in relatie tot 
financiële artikelen in 
het (onder-)mandaat 
register 

De in het mandaat- en ondermandaatbesluit 2015 opgenomen bevoegdheden van de mana-
ger Bedrijfsvoering onmiddellijk te koppelen aan de nieuw benoemde functionarissen (mana-
ger strategie en bestuur en manager middelen en control), vooruitlopend op een algehele 
herziening van het mandaatbesluit. 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Me-
tropoolregio Rotterdam Den Haag 

5 Aan de hand van de drempelbedragen wordt de wijze van aanbesteding bepaald. 

Inkoop en aanbestedingsreglement 
MRDH  
 

1 en 2 Aan de hand van de drempelbedragen (1) wordt de wijze van aanbesteding bepaald. In 
hoofdstuk 2 is de procedure voor het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid opge-
nomen (mits het geen Europese aanbesteding betreft). 
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Arbeidsvoorwaarden en perso-
neelsbeleid 

  

Cao MRDH 1-1-2020 
Nb. waar in de artikelen wordt verwe-
zen naar het personeelshandboek 
gemeente Rotterdam, dan kan hier-
onder ook de verwijzing naar het per-
soneelshandboek MRDH worden 
verstaan, dat hierop is gebaseerd. 

2.3 Als een medische keuring voor een bepaalde functie noodzakelijk is, betaalt de werkgever de 
kosten. 

 2.4 Oproepovereenkomst. Per maand wordt uitbetaling van salaris en salaristoelage(n) van mini-
maal 15 uur gegarandeerd. Bij afzegging of wijziging van de tijdstippen door de werkgever 
binnen 24 uur moet de werkgever salaris en salaristoelage(n) uitbetalen alsof de werkzaam-
heden zijn vervuld. 

 2.5 Vakantiekracht en andere bijzondere dienstverbanden. De werknemer ontvangt: 

• 8% vakantietoelage over het voor de werknemer in de maand van opbouw geldende 
salaris en salaristoelage(n). Dit moet minimaal € 146,65 zijn bij een voltijddienstver-
band; en 

• 1,5% over het voor de werknemer in de maand van opbouw geldende salaris. Dit 
moet minimaal € 33,33 zijn bij een voltijddienstverband; en  

• 0,8% over het voor de werknemer in de maand van opbouw geldende salaris. 

 2.6 Payrollmedewerker. De werkgever spreekt schriftelijk met de uitlener af dat de totale beloning 
van de payrollwerknemer vanaf de eerste werkdag van de terbeschikkingstelling bij de werk-
gever vergelijkbaar is met de totale beloning van de werknemer in dienst van de werkgever, 
die een gelijke of gelijkwaardige functie vervult onder dezelfde of vergelijkbare omstandighe-
den. 

 2.7 Werknemer die behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. De werkgever kan voor 
deze werknemer in lid 1 een salaris vaststellen met toepassing van salarisschaal A in artikel 
3.3 lid 5.  

 2.8 De werkgever kan op verzoek een werkervaringsplaats (wep) aanbieden. De wep-er krijgt 
een onkostenvergoeding. 

 2.9 Stageovereenkomst. De werkgever kan een student een stageovereenkomst aanbieden voor 
opleiding, studie of onderzoek. De stagiair kan een onkostenvergoeding krijgen. 

 2.10 Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de dag waarop de werknemer 
de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Hierover kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. 

 2.11 De ketenregeling, als bedoeld in artikel 7:668a BW (maximale duur arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd) is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die 
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de gemeente Rotterdam uitsluitend of overwegend omwille van de educatie van de werkne-
mer is aangegaan. 

 3.2 De uitbetaling van salaris, salaristoelage(n), vergoedingen en uitkeringen vindt maandelijks 
plaats, tenzij in deze cao anders is bepaald. 

 3.3 De werkgever en de werknemer komen een salaris overeen, dat staat in de salaristabel die 
hoort bij de functieschaal. De werkgever en de werknemer kunnen 1 schaal lager dan de 
functieschaal overeenkomen. Dat kan als de werknemer nog niet voldoet aan eisen van erva-
ring, geschiktheid en bekwaamheid. 

 3.4 Regels omtrent salarisverhoging. 

 3.5 Verlaging salarisschaal vanwege andere functie met een lager salaris. 

 3.6 De werknemer die door promotie in een hogere salarisschaal komt, krijgt vanaf de dag dat de 
promotie ingaat een hoger salaris. 

 3.7 Doorgroei naar een uitloopschaal. 

 3.8 Voorwaarden, duur en hoogte functioneringstoelage. 

 3.9 Voorwaarden, duur en hoogte arbeidsmarkttoelage. 

 3.10 Voorwaarden en hoogte waarnemingstoelage. 

 3.11 Voorwaarden toelage onregelmatige dienst. 

 3.12 Voorwaarden toelage beschikbaarheidsdienst 

 3.13 De werkgever kan een regeling vaststellen voor de toekenning van een inconveniëntentoe-
lage bij niet vermijdbaar, zwaar, onaangenaam of gevaarlijk werk. 

 3.14 De werkgever kan aan een werknemer van wie het salaris of salaristoelage(n) lager worden 
een garantietoelage geven. 

 3.15 Voorwaarden, hoogte en duur afbouwtoelage indien de toelage onregelmatige dienst, de toe-
lage beschikbaarheidsdienst of de inconveniëntentoelage blijvend lager wordt of eindigt. 

 3.16 Voorwaarden en hoogte jubileumuitkering 

 3.17 De werkgever kan een regeling vaststellen voor de eenmalige toekenning van een bedrag 
aan één werknemer of een groep werknemers voor uitstekend functioneren of bijzondere 
prestaties. De werkgever kan het bedrag in meerdere termijnen uitbetalen. 

 3.18 Voorwaarden en hoogte overwerkvergoeding 

 3.19 Voorwaarden en hoogte vergoeding BHV, EHBO en anti-agressie of interventieteam. 

 3.20 Voorwaarden en hoogte reis- en verblijfkosten 

 3.21 Voorwaarden en hoogte reiskostenvergoeding woon-werk 

 3.23 Hoogte tegemoetkoming kosten collectieve zorgverzekering 

 3.24 TOR (Toelage overgangsrecht). De gemeente Rotterdam stelt op dit punt eigen regels vast. 
De MRDH volgt de gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek gemeente Rotter-
dam artikel 3.11. 

 3.25 Voorwaarden en hoogte vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele computerapparatuur 
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 3.26 Voorwaarden en hoogte vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon 

 4.2 Opbouw individueel keuzebudget (IKB) 

 4.3 Doelen IKB. De gemeente Rotterdam stelt op dit punt eigen regels vast. De MRDH volgt de 
gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek gemeente Rotterdam artikel 4.1 t/m 
4.7. 

 4.4 Keuze uit doelen IKB. De werkgever wijst voor elke maand een uiterste datum aan waarop 
de werknemer zijn keuze kenbaar moet maken. Niet bestede IKB kan op een later moment in 
het lopende kalenderjaar worden besteed. 

 4.5 Volledige uitbetaling IKB bij ontslag of overlijden. 

 4.6 Fiscale gevolgen IKB. Indien werknemer onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, 
verhaalt de werkgever de verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de werknemer. 
Als een netto voordeel voor de werknemer vervalt door wijziging van wet- en regelgeving dan 
compenseert de werkgever dat niet. 

 5.1 t/m 5.5 De gemeente Rotterdam stelt op het gebeid van arbeidsduur en werktijdenregelingen eigen 
regels vast, de MRDH volgt de gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek ge-
meente Rotterdam artikel 5.1 t/m 5.6. 

 6.1 Wettelijke vakantie-uren. 144 uur voor voltijdsdienstverband. In principe vervallen deze uren 
12 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Afwijking mogelijk vanwege me-
dische redenen of dienstbelang. Werkgever kan op verzoek van werknemer de termijn van 
12 maanden verlengen. 

 6.2 Bovenwettelijke vakantie-uren (alle uren boven 144 uur voor een voltijdsdienstverband). Uren 
vervallen 60 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. 

 6.3 Voorwaarden verkoop bovenwettelijke vakantie-uren  

 6.5 Verrekening kortdurend zorgverlof 

 6.6 Verrekening langdurend zorgverlof 

 6.7 De werknemer met zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt het volledige salaris en salaris-
toelage(n) doorbetaald. Handelingen of nalaten van handelingen door de werknemer kunnen 
gevolgen hebben voor de Wazo-uitkering. De uitkering kan worden verminderd, geheel of ge-
deeltelijk geweigerd, of een boete kan worden opgelegd. Is sprake van schuld van de werk-
nemer, dan wordt de volledige Wazo-uitkering op het salaris en salaristoelage(n) verminderd. 

 6.8 Duur en hoogte betaald ouderschapsverlof. Voorwaarden eventuele terugbetalingsverplich-
ting betaald ouderschapsverlof 

 6.9 De werknemer met adoptie- of pleegzorgverlof krijgt het volledige salaris en salaristoelage(n) 
doorbetaald. Handelingen of nalaten van handelingen door de werknemer kunnen gevolgen 
hebben voor de Wazo-uitkering. De uitkering kan worden verminderd, geheel of gedeeltelijk 
geweigerd, of een boete kan worden opgelegd. Is sprake van schuld van de werknemer, dan 
wordt de volledige Wazo-uitkering op het salaris en salaristoelage(n) verminderd. 
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 6.13 Aanspraken tijdens onbetaald verlof. Geen opbouw vakantie-uren. Over het onbetaald verlof 
krijgt de werknemer geen salaris, salaristoelagen, vergoedingen en uitkeringen. Tijdens het 
onbetaald verlof krijgt de werknemer de gehele tegemoetkoming in de kosten van de collec-
tieve zorgverzekering zoals in artikel 3.23. Tijdens het onbetaald verlof blijft het verhaal van 
de pensioenpremies en VPL- premie voor de werkgever en werknemer gelijk aan het bedrag 
dat volgens het Pensioenreglement verschuldigd is. Duurt het onbetaald verlof langer dan 3 
maanden, dan verhaalt de werkgever naast het verschuldigde werknemersdeel van de pre-
mies ook het verschuldigde werkgeversdeel van de premies op de werknemer. Bij gedeelte-
lijk verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. 

 6.16 Politiek verlof. In aanvulling op artikel 7.643 BW heeft ook de werknemer die gekozen is als 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal verlof zonder behoud van salaris en salaris-
toelage(n). De gemeente Rotterdam stelt op dit punt eigen regels vast. De MRDH volgt de 
gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek gemeente Rotterdam artikel 6.10. 

 7.1 Hoogte en duur salaris en salaristoelage(n) bij arbeidsongeschiktheid 

 7.2 De werknemer die arbeidsongeschikt is en die onbetaald of gedeeltelijk betaald verlof heeft, 
krijgt het salaris en salaristoelage(n) in artikel 7.1 doorbetaald. De werknemer krijgt nooit 
meer betaald dan hij zou hebben gekregen, als hij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest. 

 7.3 Voorwaarden, duur en hoogte extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.  
Noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging vergoed door 
de werkgever, voor zover ze voor rekening van de werknemer komen. 

 7.5 Verlenging ontslagverbod tijdens arbeidsongeschiktheid. 

 7.6 Overgangsrecht arbeidsongeschiktheid. Op de werknemer of oud-werknemer van wie de eer-
ste dag van arbeidsongeschiktheid voor 1 augustus 2008 ligt, is overgangsrecht van toepas-
sing volgens de regels in bijlage 5C en 5D. 

 8.2 Als voor een functie een opleiding noodzakelijk is, dan betaalt de werkgever de kosten. 

 8.3 De werknemer jonger dan 18 jaar mag maximaal 1 dag per week lessen volgen aan onder-
wijsinstellingen. Hij krijgt over die tijd het salaris en salaristoelage(n) doorbetaald. 

 8.7 Lid 3: De werkgever vergoedt de kosten van opleiding en activiteiten die in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan staan. Lid 4: in het persoonlijk ontwikkelingsplan staan afspraken voor ge-
heel of gedeeltelijk terugbetalen kosten van opleiding en activiteiten indien aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is. Lid 5: in het persoonlijk ontwikkelingsplan staan daarnaast afspra-
ken over het nodige verlof. 

 9.2  Geen recht op transitievergoeding bij Van werk naar werk-traject bij boventalligheid. 

 9.3 Duur Van werk naar werk-traject maximaal 24 maanden 

 9.5 De werkgever bepaalt de datum waarop de werknemer boventallig wordt. Het Van werk naar 
werk-traject start op die datum. 
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 9.7 Lid 4: De noodzakelijke kosten van het Van werk naar werk-traject die de werkgever betaalt 
zijn maximaal € 7.500,-. Zijn de kosten hoger, dan bepaalt de werkgever of hij die kosten ook 
betaalt. 

 9.9 Voorwaarden einde Van werk naar werk-traject. 

 9.10 Voorwaarden tussentijdse beëindiging Van werk naar werk-traject. 

 9.12 Beëindigen Van werk naar werk-traject bij einde van de duur. 

 9.13 Voorwaarden verlengen Van werk naar werk-traject. 

 9.14 Procedure bij niet nakomen Van werk naar werk-contract. 

 10.1 Voorwaarden recht op aanvullende uitkering na einde dienstverband. 

 10.2 Hoogte aanvullende uitkering. 

 10.3 Duur aanvullende uitkering 

 10.4 Sancties aanvullende uitkering. De gemeente Rotterdam stelt op dit punt eigen regels vast. 
De MRDH volgt de gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek gemeente Rotter-
dam bijlage 17. 

 10.5 Voorwaarden recht op na-wettelijke uitkering 

 10.6 Hoogte na-wettelijke uitkering 

 10.7 Duur na-wettelijke uitkering 

 10.8 Voorwaarden einde na-wettelijke uitkering 

 10.9 Sancties na-wettelijke uitkering. De gemeente Rotterdam stelt op dit punt eigen regels vast. 
De MRDH volgt de gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek gemeente Rotter-
dam bijlage 17. 

 10.10 Afkoop na-wettelijke uitkering 

 10.11 Voorwaarden reparatie-uitkering 

 10.12 Voorwaarden reparatie-uitkering 

 10.13 Hoogte reparatie-uitkering 

 10.14 Opbouw en duur van de reparatie-uitkering 

 10.15 Sancties reparatie-uitkering. De gemeente Rotterdam stelt op dit punt eigen regels vast. De 
MRDH volgt de gemeente Rotterdam hierin. Zie Personeelshandboek gemeente Rotterdam 
bijlage 17. 

 10.16 Hoogte en berekeningsgrondslag premie reparatie-uitkering 

 10.17 Voorwaarden einde reparatie-uitkering 

 10.18 Voorwaarden, duur en hoogte herleven reparatie-uitkering 

 10.19 Afkoop reparatie-uitkering 

 10.20 Hoogte overlijdensuitkering 

 10.21 De werknemer die in het derde ziektejaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is heeft 
recht op een bijzondere uitkering bij het aanvaarden van werk bij de eigen of bij een andere 
werkgever, waarmee de volledige resterende verdiencapaciteit wordt benut. 
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 10.22 Hoogte bijzondere uitkering 

 10.23  Duur bijzondere uitkering 

 10.24 Bepalingen transitievergoeding bij verstoorde arbeidsverhouding 

 10.24 (bis) De uitkeringen in hoofdstuk 10 worden geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de 
sector gemeenten. 

 12.4 Voorwaarden en duur vakbondsverlof 

 12.5 Onbetaald verlof betaald bestuurder van een vereniging van ambtenaren maximaal 24 maan-
den. Tijdens het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de premie voor voorwaar-
delijke inkoop gelijk aan de bijdrage die de werkgever voor de werknemer verschuldigd is. Bij 
deeltijdverlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Is het verlof korter dan 3 maanden dan 
is verhaal van de pensioenpremies niet aan de orde. 

 12.7 Hoogte en betaaltermijn financiële werkgeversbijdrage per kalenderjaar aan de vakbonden 
die partij zijn bij deze cao. 

Rechtspositieregelingen en arbeids-
voorwaarden van de gemeente 
Rotterdam (van toepassing verklaard 
Cao MRDH 1-1-2020) opgenomen in 
Personeelshandboek MRDH 

2.2 lid 3 Arbeidsovereenkomst. De werkgever vergoedt de kosten voor het krijgen van een VOG, zo-
als genoemd in lid 1 en lid 2. 

 3.1 t/m 3.24 Salaristabel en Uitvoeringsbepalingen salaris, toelagen, vergoedingen en uitkeringen 

 4.1 t/m 4.6 
 

Doelen Individueel Keuzebudget (IKB). De werknemer kan het IKB besteden aan het kopen 
van bovenwettelijke vakantie-uren tot een maximum van 144 uur per kalenderjaar, extra inko-
men door uitbetaling van het IKB tot maximaal het bedrag dat hij op dat moment heeft opge-
bouwd en het betalen van een opleiding, als de werkgever die opleiding, al dan niet deels, 
niet vergoedt en het volgens de regels van de Belastingdienst. Aanvullend kan de werknemer 
het IKB gebruiken voor uitruil met het abonnementsgeld voor een door de werknemer te kie-
zen sportschool, uitruil met een vergoeding voor betaalde of nog te betalen vakbondscontri-
butie, uitruil met een aanvullende vergoeding reiskosten woning-werk, uitruil met de aan-
schafkosten van een fiets en uitruil met de kosten van scholing, anders dan een opleiding, 
die de werkgever niet of niet volledig vergoedt. 

 5.1 lid 1 tot en met 3 Arbeidsduur en werktijden  
1. De formele arbeidsduur is maximaal 36 uur per week en 1836 uur per jaar. 
2. De werkgever en werknemer kunnen overeenkomen om de formele arbeidsduur per week 
tijdelijk uit te breiden van 36 uur per week naar maximaal 40 uur per week.  
3. Bij uitbreiding van de arbeidsduur wordt naar rato verhoogd:  
a. Het salaris;  
b. Het recht op vakantie;  
c. De pensioenopbouw; en  
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d. Het minimale IKB, in artikel 4.2 lid 1 onder a en b van de cao 

 6.3 lid 2 en 3  Verrekening, terugbetaling en uitbetaling Vakantie en verlof.   
2 Als de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst meer vakantie-uren heeft op-
genomen dan waarop hij volgens de cao en dit personeelshandboek recht heeft, dan is de 
werknemer verplicht het salaris en de toegekende salaristoelage(n) over de teveel opgeno-
men vakantie-uren terug te betalen. 
3 Bij overlijden van de werknemer worden de vakantie-uren die niet zijn opgenomen uitbe-
taald aan de erfgenamen van de werknemer volgens de geldende jurisprudentie en gelijk aan 
artikel 7:641 BW 

 8.2 lid 4 t/m 9, lid 11, 
lid 12  

Duurzame inzetbaarheid – Studiefaciliteiten 
 
4 De kosten voor het volgen van een studie zoals opgenomen in artikel 8.2.7 en artikel 8.2.8 
vergoedt de werkgever pas nadat de werknemer schriftelijk heeft verklaard dat hij instemt 
met de gehele of gedeeltelijke terugbetalingsverplichting van artikel 8.2.11 en 8.2.12. 
 
5 Wanneer de werknemer een studie moet volgen die noodzakelijk is voor de functie, ver-
goedt de werkgever de daarvoor noodzakelijk te maken kosten volledig. Onder studie in deze 
zin wordt ook verstaan de studie die gevolgd moet worden door de werknemer die boventallig 
is verklaard of de studie van de werknemer van wie het om andere redenen gewenst is dat 
deze zijn positie op de arbeidsmarkt verbetert. 
 
6 Wanneer de werknemer met toestemming van de werkgever een congres, symposium of 
seminar bijwoont, vergoedt de werkgever de daarvoor noodzakelijk te maken kosten volledig. 
 
7 Wanneer de werknemer een studie volgt die vooral in het belang is van de werkgever, kan 
de werkgever de daarvoor noodzakelijk te maken kosten volledig vergoeden. 
 
8 Wanneer de werknemer een studie volgt vanuit een 35 MRDH Personeelshandboek - 
Hoofdstuk 8 Duurzame inzetbaarheid Inhoud gemeenschappelijk belang van de werkgever 
aan de ene kant en de werknemer en zijn individuele ontwikkelbehoefte aan de andere kant 
kunnen de daarvoor noodzakelijk te maken kosten voor de helft worden vergoed, als het op-
leidingsbudget dat toelaat. 
 
9.1 Wanneer de studie zoals opgenomen in artikel 8.2.5 t/m 8.2.8 gevolgd moet worden op 
een andere plaats dan de woonplaats of standplaats krijgt de werknemer de noodzakelijk te 
maken reiskosten vergoed, voor zover de werknemer voor die reis niet al op grond van een 
andere regeling recht heeft op een kostenvergoeding. 
9.2 De vergoeding is op basis van het tarief voor de laagste klasse van het openbaar vervoer 
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of - bij gebruik van een eigen vervoermiddel - op basis van artikel 3.15.1 lid 6 
 
11 De werknemer aan wie op grond van artikel 8.2.7 of 8.2.8 een studiekostenvergoeding 
van in totaal meer dan € 1.000, - exclusief BTW per studie is toegekend, is verplicht deze 
vergoeding terug te betalen wanneer: 
a. de studiefaciliteit met toepassing van artikel 8.2.10 blijvend is ingetrokken en de werkne-
mer de onvoldoende studievoortgang kan worden verweten; 
b. de werknemer de studie waarvoor de vergoeding is verleend tussentijds beëindigt, tenzij 
voortzetting van de studie van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd; 
c. de werknemer op eigen verzoek of als gevolg van aan hem te wijten redenen ontslag krijgt 
voordat de studie volledig is afgerond;  
d. het dienstverband van de werknemer bij de werkgever wordt beëindigd binnen 36 maan-
den na de afsluiting van de studie, tenzij het dienstverband wordt beëindigd op grond van ar-
tikel 7:669 lid 3 onder a of onder b BW. 
 
12.1 De terugbetalingsverplichting van artikel 8.2.11 onder a, b en c wordt beperkt tot het be-
drag dat de werknemer heeft ontvangen in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de datum 
waarop de terugbetalingsverplichting is ontstaan. 
12.2 Het bedrag van de terugbetalingsverplichting van artikel 8.2.11 onder d wordt verlaagd 
met 1/36 deel voor elke maand dat het dienstverband van de werknemer na de afsluiting van 
zijn studie heeft geduurd. 

 Bijlage 2 Lijst met 
vergoedingen 

Genormeerde bedragen voor o.a. woonwerk-verkeer, OV vergoeding, pensionkosten, dienst-
reizen, BHV-vergoedingen 

 Bijlage 3 Blijken van 
waardering Metro-
poolregio Rotterdam 
Den Haag 

Voor ambtsjubilea een bedrag van maximaal € 50, voor 12,5 en 25 jarig jubileum, en maxi-
maal € 100 voor 40 en 50 jarig jubileum voor bloemen en/of 
cadeau; 
- Bij uitdiensttreding/pensioen aanvullend hierop een bedrag van maximaal € 500 voor een 
afscheidsreceptie/-etentje; 
- Bij de overige bijzondere momenten in het werk of het leven voor een individuele werkne-
mer met een ambtelijke aanstelling een bedrag van maximaal €50 voor bloemen en/of ca-
deau; 
- Bij vertrek van stagiairs/externe inhuur een bedrag van maximaal € 50 voor bloemen en/of 
cadeau. 

Procedureregeling functiebeschrij-
ving en -waardering Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag  
 

Geheel Beschrijft de omzetting van het HR21 functiewaarderingssysteem naar functionele schalen.   
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Facilitaire zaken   

Archiefverordening MRDH 2015 7 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen 
worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn 
verbonden. 

 14 De aan de uitvoering van deze verordening verbonden kosten komen ten laste van de 
MRDH. 

   

Verkeer en Openbaar vervoer -   
algemeen 

  

Verordening Vervoersautoriteit 
MRDH 2015 

3 Aan de Vervoersautoriteit worden door het algemeen bestuur alle taken en bevoegdheden 
van het dagelijks bestuur op het terrein van Verkeer en Vervoer overgedragen. Zie ook Dele-
gatiebesluit bestuurscommissie Vervoersautoriteit 2015. 

Delegatiebesluit bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit 2015 

geheel Aan de Vervoersautoriteit worden alle taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur op 
het terrein van Verkeer en Vervoer overgedragen, binnen de door het algemeen bestuur ge-
stelde kaders en de Verordening Vervoersautoriteit MRDH 2015. 

   

Verkeer en Openbaar vervoer 

• Subsidiering infrastructuur en 
Verkeer- en vervoermaatregelen 

• Exploitatie openbaar vervoer 

  

Subsidieverordening Vervoersautori-
teit MRDH 2018 

Geheel Diverse bepalingen ten aanzien van de verlening en vaststelling van subsidies op het grond-
gebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Mandaatbesluit Subsidieverordening 
Vervoersautoriteit MRDH 2018 

Geheel In het kader van de efficiëntie wordt door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit aan de 
secretaris-directeur mandaat verleend om de bevoegdheden uit de Subsidieverordening Ver-
voersautoriteit MRDH 2018 uit te oefenen, met uitzondering van de in het besluit genoemde 
bevoegdheden. 

Ondermandaatbesluit Subsidieveror-
dening Vervoersautoriteit MRDH 
2018 

Geheel In het kader van de efficiëntie wordt door de secretaris-directeur ondermandaat verleend om 
de bevoegdheden uit de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 uit te oefenen, 
met uitzondering van bepaalde in het besluit genoemde bevoegdheden. 

Ondermandaatbesluit manager Ver-
keer subsidieverordening Vervoers-
autoriteit MRDH 2018 (1-11-2018) 

Geheel In het kader van de efficiëntie wordt aan de manager Verkeer ondermandaat verleend om de 
bevoegdheden uit de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 uit te oefenen, met 
uitzondering van bepaalde in het besluit genoemde bevoegdheden. 

Ondermandaatbesluit manager OV 
subsidieverordening Vervoersautori-
teit MRDH 2018  (1-11-2018) 

Geheel In het kader van de efficiëntie wordt aan de manager OV ondermandaat verleend om de be-
voegdheden uit de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 uit te oefenen, met 
uitzondering van bepaalde in het besluit genoemde bevoegdheden. 
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Uitvoeringsregeling Vervoersautori-
teit Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag 

Geheel Nadere uitwerking van diverse bepalingen uit de subsidieverordening Vervoersautoriteit 
MRDH 2018 ten aanzien van de verlening en vaststelling van subsidies op het grondgebied 
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Verordening mobiliteitsfonds Haag-
landen 2005 

Geheel Diverse bepalingen ten aanzien van de verlening en vaststelling van subsidies op het grond-
gebied van het voormalige Stadsgewest Haaglanden. Op grond van artikel 62 van de Subsi-
dieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 is deze verordening van toepassing op subsi-
dies die zijn verleend voor 1 januari 2018 of die zijn aangevraagd maar nog niet verleend 
voor het begrotingsjaar 2017. 

Subsidieverordening verkeer en ver-
voer 2012 (regio Rotterdam) 

Geheel Diverse bepalingen ten aanzien van de verlening en vaststelling van subsidies op het grond-
gebied van de voormalige stadsregio Rotterdam. Op grond van artikel 62 van de Subsidiever-
ordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 is deze verordening van toepassing op subsidies die 
zijn verleend voor 1 januari 2018 of die zijn aangevraagd maar nog niet verleend voor het be-
grotingsjaar 2017. 

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitke-
ring Verkeer en Vervoer 2014 (regio 
Rotterdam) 

Geheel De Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering bevat een nadere aanvulling op de artikelen in de 
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012. Op grond van artikel 62 van de Subsidiever-
ordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 is deze regeling van toepassing op subsidies die zijn 
verleend voor 1 januari 2018 of die zijn aangevraagd maar nog niet verleend voor het begro-
tingsjaar 2017. 

Concessiebesluiten en bijbehorende 
concessiedocumenten openbaar ver-
voer  
 

Geheel Voor zover het vermelde in de concessiebesluiten en daarbij behorende Financiële Paragra-
fen betrekking hebben op financiële beheershandelingen. 

Mandaatbesluit Wijziging Concessie-
voorwaarden 

Geheel MRDH is op grond van het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de Wet personenvervoer 2000 be-
voegd tot het wijzigen van haar OV-concessies. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit middels het delegatiebesluit bestuurscommissie Ver-
voersautoriteit 2015. In het kader van efficiëntie is het gewenst een aantal bevoegdheden te 
mandateren, met uitzondering van de in het besluit genoemde bevoegdheden. 

Ondermandaat- en ondervolmacht-
besluit Wijziging Concessievoor-
waarden 

Geheel MRDH is op grond van het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de Wet personenvervoer 2000 be-
voegd tot het wijzigen van haar OV-concessies. MRDH heeft deze bevoegdheid in haar Ge-
meenschappelijke regeling 2014 gemandateerd aan de bestuurscommissie Vervoersautori-
teit. In het kader van efficiëntie is het gewenst een aantal bevoegdheden te mandateren met 
de daarbij behorende ondervolmacht. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft daartoe 
op 10 april 2019 een Mandaat- en volmachtbesluit wat betreft het doorvoeren van wijzigingen 
in de OV-concessies genomen. In het kader van efficiëntie is het gewenst voor deze be-
voegdheden ondermandaat te verlenen met de daarbij behorende ondervolmacht aan de ma-
nager OV, met uitzondering van de in het besluit genoemde bevoegdheden. 
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Economisch vestigingsklimaat - 
algemeen 

  

Verordening Bestuurscommissie 
Economisch Vestigingsklimaat 
MRDH 2015 

3.1d en 3.1e De bestuurscommissie is bevoegd om adviezen in te winnen en platforms en consultatieme-
chanismen in te stellen. Dit kan leiden tot financiële consequenties. 

   

Economisch vestigingsklimaat - 
Verlening van bijdragen aan ge-
meenten 

  

Bijdrageregeling versterking econo-
misch vestigingsklimaat MRDH 2020 

Geheel Diverse bepalingen inzake de aanvraag, toetsing, verlening en vaststelling van bijdragen aan 
gemeentelijke projecten. 

Mandaatbesluit Bijdrageregeling EV 
MRDH 2020 

Geheel In het kader van efficiëntie heeft de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat een 
aantal bevoegdheden uit de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat 
MRDH 2020 gemandateerd aan de secretaris-algemeen directeur, inclusief de bevoegdheid 
een ondermandaat te verstrekken aan de onder hem ressorterende managers. 

Ondermandaatbesluit Bijdragerege-
ling EV MRDH 2020 

Geheel In het kader van efficiëntie heeft de secretaris-algemeen directeur een ondermandaat ver-
strekt aan de manager EV voor de aan hem door de bestuurscommissie Economisch Vesti-
gingsklimaat gemandateerde bevoegdheden uit de Bijdrageregeling versterking economisch 
vestigingsklimaat MRDH 2020. 

Bijdrageregeling versterking econo-
misch vestigingsklimaat MRDH 2015 

Geheel Diverse bepalingen inzake de aanvraag, toetsing, verlening en vaststelling van bijdragen aan 
gemeentelijke projecten. 

Besluit tijdelijk ondermandaat Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag 

Geheel Uit oogpunt van effectiviteit en efficiëntie is er ondermandaat verstrekt om de taken op het 
gebied van economisch vestigingsklimaat zoals die in het mandaatregister van MRDH zijn 
opgenomen, uit te oefenen. 

Ondermandaat BCEV 30-1-2019: Ar-
tikel 13 lid 6 (verlenging verantwoor-
dingstermijn met 4 maanden) van de 
Bijdrageregeling versterking econo-
misch vestigingsklimaat MRDH 2015 
ambtelijk gemandateerd   

Geheel Uit praktische overwegingen is er ambtelijk mandaat verstrekt om de verantwoordingster-
mijn van door de bestuurscommissie verleende projectbijdragen met 4 maanden te verlen-
gen. 

Ondermandaat BCEV 30-1-2019: 
ambtelijk mandaat om de projectduur 
met maximaal zes maanden te ver-
lengen, indien de gemeente daarom 
verzoekt en er verder geen 

Geheel Uit praktische overwegingen is er ambtelijk mandaat verstrekt om de projectduur van door 
de bestuurscommissie verleende projectbijdragen met maximaal zes maanden te verlen-
gen, indien de gemeente daarom verzoekt en er verder geen significante wijzigingen ten 
opzichte van het projectplan zijn.      
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significante wijzigingen ten opzichte 
van het projectplan zijn.        
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