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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze Treasurystatuut MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Te besluiten tot vaststelling van bijgevoegde concept zienswijze en deze te versturen aan de 
MRDH. 

2. In de zienswijze aandacht te vragen voor het in het vervolg zorgvuldig doorlopen van het 
ambtelijk voortraject. 

3. Met de zienswijze een positief standpunt over te brengen ten aanzien van het Treasurystatuut en 
het verstrekken van leningen en borg aan RET en HTM. 

 
Inleiding 
Het voorgenomen besluit van de MRDH omvat drie samenhangende aspecten en hun financieel-
/juridisch-technische vertaling. 

- Actualisatie van het Treasurystatuut, de financiële verordening van de MRDH. 
- Het verstrekken van leningen aan HTM en RET tegen gunstiger voorwaarden dan wanneer deze 

partijen zelfstandig leningen zouden moeten aangaan. 
- Borgstelling aan de Europese Investeringsbank voor een lening van RET. 

 
Beoogd effect 
Beïnvloeden van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de MRDH.  
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 

1. Het DB van de MRDH heeft hun voorgenomen besluit aan de gemeenteraad aangeboden op 11 
juli. Er wordt uiterlijk 14 oktober om een zienswijze gevraagd.  

2. Het ambtelijk voortraject is kort geweest, en er heeft bijvoorbeeld geen informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden. Hierdoor hebben ambtenaren van verschillende gemeenten, waaronder die van 
de BAR-organisatie, aanvullende vragen gesteld gedurende de zienswijzeprocedure. 

3.1 Het voorgenomen besluit heeft twee aanleidingen, c.q. aspecten  
a. Implementatie van de herziene Handreiking Treasury decentrale overheden van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. 
b. Mogelijk maken van het verstrekken van leningen en borg aan RET en HTM. 

3.2 Aanleiding (a) leidt vooral tot financieel-technische aanpassingen in het Treasurystatuut, en 
betreft dus geen uitgesproken politiek-bestuurlijke keuze.  

3.3 Aanleiding (b) betreft feitelijk de afweging tussen  
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i) maximale kostenefficiëntie bij het aanbieden van een zo aantrekkelijk mogelijk 
vervoersproduct aan de reiziger.  

ii) een zuivere scheiding van rollen c.q. het voorkómen van een extra verwevenheid tussen 
MRDH en vervoerders.  

 
Overleg gevoerd met 
Gemeenten Albrandswaard en Barendrecht (informeel bestuurlijk).  
 
Kanttekeningen 
De voorgenomen leningen aan HTM en RET zijn reeds opgenomen in de MRDH-begroting 2017. Hierop 
heeft de gemeenteraad 20 mei 2016 zijn zienswijze aangeboden. Het AB van de MRDH heeft de 
begroting op 1 juli vastgesteld. 
Op 1 juli heeft het AB tevens besloten om één aandeel verwerven in zowel HTM als RET, om hiermee het 
‘inbesteden’ van het railvervoer juridisch mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft hierop eveneens op 
20 mei een positieve zienswijze gegeven, die echter kritisch was op het principe van inbesteden en het 
ontstaan van een gecompliceerde verhouding tussen MRDH en de vervoerbedrijven.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Verzending van de zienswijze aan de MRDH.  
Besluitvorming en vaststelling van de nota van beantwoording op de zienswijzen vinden circa november 
plaats in het AB van de MRDH. Vervolgens sluit de MRDH de voorgestelde overeenkomsten af met HTM, 
RET en de Europese Investeringsbank. 
 
Evaluatie/monitoring 
In de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit is ervoor gepleit om het principe van inbesteden nog eens in 
MRDH-verband te bediscussiëren. Het ontstaan van verwevenheid tussen MRDH en vervoerbedrijven 
kan ook in dit licht worden beschouwd. Een mogelijk moment is de evaluatie van de MRDH die naar 
verwachting eind 2016/begin 2017 zal plaatsvinden.  
 
Financiën  
Het verstrekken van leningen aan HTM en RET is reeds opgenomen in de MRDH-begroting 2017.  
 
Juridische zaken 
Juridische aspecten zijn door (of in opdracht van) de MRDH uitgewerkt en getoetst.  
 
Duurzaamheid 
Beoogd effect van het verstrekken van leningen aan de vervoerbedrijven onder gunstige voorwaarden is 
een zo aantrekkelijk mogelijk OV-aanbod voor de reiziger tegen zo scherp mogelijke kosten. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

 
 

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

- Concept zienswijze 
 
Stukken opgesteld door MRDH 

- De aanbiedingsbrief met nadere toelichting op het concept Treasurystatuut 2016 MRDH 
- Concept Treasurystatuut 2016 MRDH 
- Treasurystatuut MRDH 2015 
- Toelichting aangaan van en verstrekking van leningen aan RET en HTM 
- Toelichting borgstelling lening Europese Investeringsbank aan RET 
- Concept akte van borgtocht lening Europese Investeringsbank aan RET 
- Samenvatting concept financieringsovereenkomst lening Europese Investeringsbank aan RET 

 
 


