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Collegevoorstel 
 

Onderwerp: 
Collegevoorstel Zienswijze Ontwerp 
Begroting MRDH 2019 

 Agendapunt: 

Commissie:  e-mailadres opsteller: 
r.sluiskes@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Attema, A.  Openbaar 

BBVnummer: 1322777   

 
 
Onderwerp 
Collegevoorstel Zienswijze Ontwerp Begroting MRDH 2019 
 
College besluit 

1. Bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de 
commissie Samen Leven van 22 mei 2018 en hierbij de portefeuillehouder te mandateren 
om, na advies van de commissie, wijzigingen in de zienswijze aan te brengen en deze te 
versturen aan de MRDH. 

 
 
Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur van de MRDH heeft op 29 maart de Ontwerp Begroting 2019 voor zienswijze 
aangeboden. De zienswijzetermijn loopt tot 23 mei. Het Algemeen Bestuur zal op 6 juli de begroting 
definitief vaststellen.  
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting en ontwerp beleidsnota en daarmee invloed 
uitoefenen op het gevoerde beleid van deze gemeenschappelijke regeling. 
 
Relatie met beleidskaders  
De gemeente Ridderkerk neemt deel aan de MRDH en heeft belang bij een sterk regionaal economisch 
vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid. 
 

Argumenten 
1.1 Door het sturen van een zienswijze kan invloed uitgeoefend worden op het beleid van deze 

gemeenschappelijke regeling. 
1.2 De zienswijze termijn in combinatie met de start van de nieuwe raad maakte het niet mogelijk om 

de zienswijze door de raad te laten vaststellen. 
Bespreking van de concept zienswijze in de Commissie Samen Leven is wel mogelijk. Daarom is 
ervoor gekozen dat het college de zienswijze stuurt, gehoord hebbende de raadscommissie. 

 
Kanttekeningen 

1. In de zienswijze wordt niet diep ingegaan op de financieel-technische details van de Ontwerp 
Begroting. 
Financieel technische toetsing gebeurt bijvoorbeeld ook door de accountant en de provincie. 
Aanvullend daarop heeft de gemeente ambtelijk geen grote financieel-technische 
onvolkomenheden geconstateerd. 
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Overleg gevoerd met  
Afdeling Financiën 
MRDH (ambtelijk) 
 
Evaluatie/monitoring  
De MRDH zal de jaarstukken 2019 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 2019 € 118.156 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. 
 
Duurzaamheid  
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Het college heeft zijn zienswijze vastgesteld op de Ontwerp Begroting 2019 van de MRDH. Voordat de 
zienswijze wordt verstuurd, wordt de Commissie Samen Leven hierover nog gehoord. 

 
Overige PIJOFACH zaken 
n.v.t. 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
Het college heeft een zienswijze op de Ontwerp Begroting 2019 van de MRDH vastgesteld. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

 Concept zienswijze 

 Aanbiedingsbrief MRDH 

 Ontwerp Begroting 2019 MRDH 

 Kadernota Begroting 2019 MRDH 
 
 


