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Hierbij nodigen wij u uit om uw zienswijze kenbaar te maken op de Beleidsnota 
risicomanagement en weerstandsvermogen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  
 
Vanaf de start van de MRDH is er steeds nadrukkelijk aandacht geweest voor 
risicomanagement. In haar oprichtingsjaar heeft de MRDH Concern Auditing van de gemeente 
Rotterdam gevraagd om een eerste risico-analyse op de activiteiten van de MRDH uit te 
voeren. Op basis van de adviesnota heeft het algemeen bestuur van de MRDH opdracht 
gegeven een Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen  op te stellen. In de 
daaropvolgende jaren heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de risico’s van de financiering 
van de OV bedrijven (2016, reservering voor risico’s financiering) en de financiële risicoanalyse 
aangaande overbesteding (2017, overbestedingstermijn maximaal drie jaar). Deze onderzoeken 
hebben als bouwstenen gediend voor deze Beleidsnota.  
 
Deze Beleidsnota introduceert beleid voor het verankeren van het reeds bestaande en nog te 
ontwikkelen risicomanagement op alle niveaus in de MRDH organisatie en vormt het kader 
waarbinnen risicomanagement wordt uitgevoerd. 
 
De Beleidsnota beschrijft daarnaast de relatie tussen risicomanagement en het begrip 
weerstandsvermogen binnen de MRDH. 
 
De volgende uitgangspunten staan centraal in deze beleidsnota: 
 

• Risicomanagement  gemeenten en MRDH moet aanvullend op elkaar zijn; 
• Geen onnodige reservevorming binnen GR-en;  
• Er wordt aangesloten bij de bestaande verantwoordingscyclus: herijking van de risico’s 

en de bijbehorende dekking vindt plaats via de reguliere begrotings- en 
verantwoordingscyclus.  

Retouradres: Postbus 21012 3001 AA  Rotterdam 
 

De raden van de 23 gemeenten die deelnemen aan de 
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Datum 
27 maart 2019 
Onderwerp 
Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en 
weerstandsvermogen 

Geachte heer/mevrouw, 

mailto:informatie@mrdh.nl
http://www.mrdh.nl/


148894
Stempel


	Pagina Aanbiedingsbrief_start_zienswijze_MRDH_beleidsnota_risicomanagement_en_weerstandsvermogen
	Getekende versie aanbiedingsbrief risicomanagement 1.0

