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 Openbaar 

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

1. Bijgevoegde concept zienswijze op de Ontwerp Begroting 2018 en op de Ontwerp Beleidsnota 
Reserves, Voorzieningen en Fondsen van de MRDH vast te stellen en te verzenden aan de 
MRDH. 

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

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

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

1. Door het sturen van een zienswijze kan invloed uitgeoefend worden op het beleid van deze 
gemeenschappelijke regeling. 

2a Ambtelijke betrokkenheid van gemeentelijke financieel specialisten kan zorgen voor een tijdige 
dialoog en doelgerichte besluitvorming.  
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Financieel-technische details worden dan vroegtijdig besproken. De zienswijze kan zich dan 
meer richten op bestuurlijke keuzes. 

2b In deze begroting en de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen zijn geen grote 
ingrijpende keuzes aan de orde. 
Wellicht zijn deze het komende jaar wel aan de orde. 
De begroting is een vertaling van eerder gemaakte keuzes en genomen besluiten, zowel 
beleidsmatig als financieel-technisch. Nieuwe ingrijpende keuzes zijn in deze begroting niet aan 
de orde. Het komende jaar worden bij de MRDH besluiten verwacht die ingrijpende financiële 
gevolgen kunnen hebben. Het betreft in elk geval de subsidieverordening en uitvoeringsregeling 
Vervoersautoriteit.  

2c De inhoudelijke punten die vorig jaar in de zienswijze op de begroting zijn gemaakt, zijn naar 
tevredenheid opgepakt of toegelicht en herhalen we dit jaar daarom niet in de zienswijze.  

- Risicobeheersing. Paragraaf 5.3 behandelt de risico’s in de begroting en geeft aan hoe 
deze risico’s worden beheerst. Deels voorziet de beleidsnota voorzieningen, reserves en 
fondsen in deze beheersmaatregelen.  

- Inwonerbijdrage. De MRDH heeft de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen 
ontvangen van de Haaglandengemeenten. In deze brief stellen de gemeenten een 
indexering voor van 1% over de personeelskosten en 0,6% over de materiële kosten; dit 
komt voor de MRDH neer op een verhoging van de inwonerbijdrage van € 2,49 naar € 2,51 
(0,8%). De voorzitter van de betreffende werkgroep heeft aan de MRDH bevestigd dat de 
Rijnmondgemeenten zich aansluiten bij het kader dat is gesteld door de 
Haaglandengemeenten.  

- Overbesteding en overplanning van investeringen. De MRDH plant bewust méér aan 
investeringen dan het beschikbare budget. De ervaring leert namelijk dat niet alle geplande 
projecten daadwerkelijk volgens planning gerealiseerd worden, dus dat zonder 
overplanning structureel budget zou overblijven. De tweede bestuursrapportage 2016 
bevestigt een positiever saldo dan begroot. De MRDH zal risicomanagement en de wijze 
van begroten op dit thema nog verder uitwerken. 

 
Overleg gevoerd met 
MRDH (ambtelijk) 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Op 7 juli zal het Algemeen Bestuur van de MRDH naar verwachting de begroting 2018 en de 
beleidsnotitie voorzieningen, reserves en fondsen definitief vaststellen. Dan zal het AB ook de nota 
beantwoording voor deze zienswijzeprocedure vaststellen.  
 
Evaluatie/monitoring 
De MRDH zal de jaarstukken 2018 aan de gemeenteraden toesturen.  
 
Financiën  
De gemeente draagt een inwonerbijdrage af aan de MRDH. Deze bijdrage komt ten goede aan het 
programma Economisch Vestigingsklimaat en de bijbehorende directe personele kosten. De 
inwonerbijdrage wordt geïndexeerd met 1%, en zal in 2018 € 113.982 bedragen. NB de baten van de 
MRDH bestaan vooral uit bijdragen van het Rijk. De inwonerbijdragen van alle gemeenten samen dragen 
voor minder dan 1% bij aan de baten.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
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Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De gemeenteraad heeft haar zienswijze vastgesteld op de begroting 2018 en de beleidsnotitie 
voorzieningen, reserves en fondsen van de MRDH. In haar zienswijze heeft de raad aandacht gevraagd 
voor voldoende tijd voor ambtelijke voorbereiding met de financieel specialisten van de gemeenten, en 
voor betrokkenheid van de raad bij belangrijke financiële besluiten in de toekomst.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

 Concept zienswijzebrief 

 Concept raadsbesluit 

 Aanbiedingsbrief MRDH  

 Ontwerp Begroting 2018 

 Ontwerp Beleidsnota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 
 
 


