
Ontwerp delegatiebesluit verstrekking lening 
Vervoersautoriteit MRDH 2021 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag, 

Gelezen: 

het advies van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 18 maart 2020, en 

het voorstel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag van 22 juni 2020 

Gelet op: 

 het bepaalde in afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 het bepaalde in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 het bepaalde in artikel 2:7, eerste lid, van de Gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014; 

 het bepaalde in de Verordening Vervoersautoriteit MRDH 2015;  

Overwegende dat: 

 de MRDH op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering decentrale 
overheden uit hoofde van de eigen publieke taak leningen kan verstrekken; 

 de bevoegdheid daartoe berust bij het algemeen bestuur waarbij in het 
Treasurystatuut MRDH 2021 wordt omschreven in welke gevallen deze leningen 
kunnen worden verstrekt; 

 dat de bevoegdheid om leningen te verstrekken enerzijds behelst de bevoegdheid om 
de partijen aan te wijzen die in aanmerking komen voor een lening en anderzijds de 
bevoegdheid om te bepalen voor welk doel een lening kan worden verstrekt; 

 dat er aanleiding is om laatstgenoemde bevoegdheid te delegeren aan de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit voor zover het gaat om bevoegdheden van de 
Vervoersautoriteit. 

Besluit het hiernavolgende delegatiebesluit vast te stellen: 



Artikel 1 

1. Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit wordt overgedragen de bevoegdheid 
om te bepalen in welk geval en met welk doel een lening kan worden verstrekt aan de 
partij waarvan door het algemeen bestuur is vastgesteld dat deze in aanmerking komt 
voor een lening. 

2. De bevoegdheid wordt alleen overgedragen voor zover het gaat om leningen die 
passen binnen de vastgestelde begroting. 

3. Deze bevoegdheid geldt alleen voor zover het gaat om leningen die betrekking 
hebben op taken en bevoegdheden die liggen op het terrein van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. 

Artikel 2 

1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit verstrekking lening 
Vervoersautoriteit MRDH 2021’. 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het Treasurystatuut MRDH 2021 in 
werking treedt, nadat het op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.  

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag van 10 juli 2020 

de secretaris,                                      de voorzitter, 

Wim Hoogendoorn  Ahmed Aboutaleb 


