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Onderwerp: Reactie begroting 2014 Stadsregio 

 

Geacht bestuur, 

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft met instemming kennis genomen van de 
ontwerpbegroting 2014 van de Stadsregio Rotterdam. Daarbij is er sprake van een 
bijzondere situatie, omdat het kabinet heeft aangekondigd dat de WGR-plus 
regio´s per 1 januari a.s. bij wet zullen worden opgeheven. De ontwerpbegroting 
2014 en het meerjarenperspectief geven voor de gemeente Ridderkerk nog wel 
aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

1. De aangekondigde opheffing van de Stadsregio wordt als reden 
aangevoerd om nu geen wijzigingen in de meerjarenbegroting voor te stellen, 
ondanks een verwacht tekort in 2017. Dit tekort wordt veroorzaakt door de  
invoering van het verplichte schatkistbankieren. Hierdoor lopen de rentebaten tot 
nihil terug en valt een structurele bate in de begroting weg. De gemeente 
Ridderkerk wijst de Stadsregio op het gehanteerde uitgangspunt dat structurele 
uitgaven met structurele middelen gedekt moeten worden. In de ontwerpbegroting 
wordt ervan uitgegaan dat ondanks de opheffing van de Stadsregio het in de 
Regionaal Strategische Agenda (RSA) opgenomen beleid de komende jaren zal 
worden voortgezet, onder andere door de nieuw te vormen Metropoolregio. Het is 
wenselijk dat in dat geval de Stadsregio de te vormen Metropoolregio informeert 
over het nemen van maatregelen om een sluitende meerjarenbegroting te 
verzekeren.  
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2. Het voornemen bestaat om vanuit de Stadsregio een bijdrage te leveren 
aan de uitvoeringsagenda van de te vormen Metropoolregio. Daarbij worden drie 
beleidsgebieden genoemd: ruimtelijke ordening, economie en verkeer en vervoer. 
De gemeente Ridderkerk is van mening dat de agenda van de Metropoolregio zich 
moet richten op de beleidsgebieden economie en verkeer en vervoer. Daartoe kan 
dus ook de bijdrage van de Stadsregio beperkt blijven. 

 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Ridderkerk, 

de griffier, 

 

 

mr. J.G. van Straalen 

de voorzitter, 

 

 

mw. A. Attema 

  

 


