
Van: Esther Westerbeek  
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 17:53 
CC: Eveline Fokkema  
Onderwerp: MRDH: zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2023 
 
Deze mail is verzonden aan de raadsgriffiers en in afschrift aan de (plv.) leden van het algemeen 
bestuur, de leden van de bestuurscommissies, de MRDH-coördinatoren en AO-leden van de 23 
MRDH gemeenten. 
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
Met dit bericht nodigt het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de 
gemeenteraad uit om zijn zienswijze uiterlijk 26 mei 2022 aan de MRDH kenbaar te maken met 
betrekking tot: 

 de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en  

 de Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit 
het Transitieprogramma OV en corona. 

 
Bijgevoegd ontvangt u de aanbiedingsbrief behorende bij deze uitvraag. In deze aanbiedingsbrief is 
een toelichting op het proces van het tot stand komen van de begroting opgenomen. Ook worden in 
de brief de financiën van de MRDH kort samengevat en wordt de zienswijzeprocedure verder 
toegelicht. In onderstaande link treft u ook de volgende bijlagen aan:  

 Ontwerpbegroting MRDH 2023 

 Begroting 2023 in één oogopslag (infographic) en de  

 Kadernota MRDH begroting 2023.  
 

Link naar de stukken: 
https://extranet.mrdh.nl/node/1823?access_key=1028734185&node=1823 
            (de stukken kunt u vinden rechts onder het kopje ‘Documenten’) 
  
Het verzoek is om de definitieve zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de 
Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het 
Transitieprogramma OV en corona uiterlijk 26 mei 2022 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks 
bestuur van de MRDH. De wettelijke termijn van acht weken hebben wij hiermee verlengd met een 
week. Wel ontvangen wij graag uiterlijk 19 mei 2022 uw conceptzienswijze. De concept en definitieve 
zienswijze kunnen per e-mail worden verstuurd aan Eveline Fokkema, zie ook in de cc). Een tijdige 
zienswijze helpt ons om uw zienswijze inhoudelijk goed te kunnen behandelen.  

Indien uw gemeente de uiterste termijn voor een definitieve reactie onverhoopt niet haalt, verzoeken 
wij u dit tijdig met ons af te stemmen (via Eveline Fokkema. Ook voor eventuele vragen over de 
Ontwerpbegroting 2023 kunt u met Eveline Fokkema contact opnemen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Esther Westerbeek 
Adviseur Bestuurszaken / directiesecretaris 
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Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Westersingel 12 | 3014 GN | Rotterdam 
Postbus 21012 | 3001 AA | Rotterdam 
 
Meer weten? Kijk op www.mrdh.nl en volg ons via Twitter op @Metropoolregio of praat mee met 
#MRDH. 

 

https://extranet.mrdh.nl/node/1823?access_key=1028734185&node=1823
http://www.mrdh.nl/

