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Nota van beantwoording 

 

- Zienswijzen ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 

MRDH 2021  
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Inleiding 
Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2021 de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en 
fondsen MRDH 2021 vastgesteld en deze is vervolgens aan de gemeenten ter zienswijze 
voorgelegd met het verzoek aan de raden om uiterlijk 25 mei 2021 te reageren.  
 
Het dagelijks bestuur heeft van alle 23 gemeenten een reactie ontvangen. De ontvangen reacties 
zijn separaat als bijlage bijgevoegd. 
 
Hierna wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de ontvangen zienswijzen, waaruit blijkt 
dat geen enkele gemeente bezwaar heeft op de ontwerp beleidsnota. Tot slot is een tabel 
toegevoegd, waarin alle zienswijzen zijn opgenomen en zijn voorzien van een reactie van het 
algemeen bestuur.  
 
Positieve reacties 
Zeven gemeenten, te weten Capelle aan den IJssel, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen geven in hun reactie aan geen zienswijze 
in te dienen op de ontwerp beleidsnota. 
 
Nog eens tien gemeenten geven in hun zienswijze aan geen opmerkingen te hebben over de 
beleidsnota, dan wel maken geen opmerkingen in hun brief (Albrandswaard, Barendrecht, 
Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rijswijk, Wassenaar, Westvoorne, 
Zoetermeer). 
 
Vijf gemeenten geven aan in te stemmen met de beleidsnota (Delft, Leidschendam-Voorburg, 
Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp). 
 
De gemeente Westland spreekt haar waardering uit voor het proces van de totstandkoming van 
de beleidsnota door in haar reactie aan te geven dat er tijdens verschillende overleggen en 
regionale bijeenkomsten input is opgehaald, zodat er voor de betrokken partijen voldoende 
gelegenheid is geweest om over de inhoud van de ontwerpbeleidsnota mee te denken. 
 
Technische wijziging 
De zienswijzen geven daarmee geen aanleiding de ontwerp beleidsnota te wijzigen. Tijdens de 
zienswijzeperiode is wel een technische wijzigingen doorgevoerd op de ontwerp beleidsnota. Dat 
betreft de verwijzing in de inhoudsopgave naar de standen van de reserves en fondsen per 31-12-
2019, dat moest zijn per 31-12-2020 en is gewijzigd.
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Opmerking Reactie algemeen bestuur 

Albrandswaard  

 Wij hebben geen opmerkingen over de ontwerp beleidsnota. Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Barendrecht 

Wij hebben geen opmerkingen over de beleidsnota. Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Brielle  

Ten aanzien van de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 zijn er geen 
opmerkingen. 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Capelle aan den IJssel 

Op 22 maart 2021, met kenmerk 78989, hebt u de gemeenteraad de Ontwerpbeleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen MRDH 2021 voor de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) toegestuurd. U heeft de raad in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 25 
mei 2021 een schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken. Uw Ontwerpbeleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen MRDH 2021 zal echter op 31 mei 2021 worden besproken in de 
gemeenteraad. Vooruitlopend op deze raadsvergadering delen wij u mee, dat wij voornemens zijn de 
raad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de Ontwerpbeleidsnota 
reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021. Mocht de gemeenteraad besluiten tot een andere of 
een aanvullende reactie, dan zullen wij u daarover informeren. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze reactie. 
 

Delft 

Namens de gemeenteraad van Delft, sturen wij u deze zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2022 
en de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021. Wij stemmen in met 
beide MRDH-ontwerpdocumenten.  

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze instemmende zienswijze. 

 

Den Haag 

De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 13 april 2021 , Besluit: 
III.   geen zienswijze over de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 uit te 
brengen. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze reactie. 

Hellevoetsluis 

Ten aanzien van de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 zijn er geen 
opmerkingen. 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 

Krimpen aan den IJssel 
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Opmerking Reactie algemeen bestuur 

Graag laten we u weten dat de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, in de openbare 
vergadering van 3 juni 2021, heeft besloten geen zienswijze in te dienen voor de MRDH-begroting 
2022 en de MRDH-beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze reactie. 

Lansingerland 

De ontwerpbeleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021 geeft geen aanleiding tot 
aanvullende zienswijze. 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Leidschendam-Voorburg 

In deze brief geeft de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn zienswijze op de 
Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021 die van u 
zijn ontvangen. Wij kunnen instemmen met de Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerp Beleidsnota 
reserves voorzieningen en fondsen 2021. De actualisatie van deze beleidsnota bevat geen 
beleidsmatige wijzigingen. Ook op dit stuk hebben wij geen opmerkingen. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Maassluis 

Wij kunnen u melden in te kunnen stemmen met de ontwerp-beleidsnota. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze instemmende zienswijze. 
 

Midden-Delfland 

Met deze zienswijze stemt de gemeenteraad in de met de periodieke actualisatie van de beleidsnota. 
De gemeenteraad ondersteunt het actualiseren zonder beleidsmatige wijzigingen, met de technische 
aanpassingen waarbij de overkoepelende paragraaf is vervallen met integratie in totale beleidskaders, 
opname van samenvattende tabel met duiding verschillen tussen reserves, voorzieningen en fondsen 
en het beschrijven van doel, bestemming en beleid bij reserves en fondsen onder de enkelvoudige 
duiding ‘doel’. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze instemmende zienswijze. 
 

Nissewaard 

Ten aanzien van de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 zijn er geen 
opmerkingen. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 

Pijnacker-Nootdorp 

Wij ontvingen uw brief van 22 maart 2021 waarin u ons uitnodigt onze zienswijze kenbaar te maken 
over de Ontwerpbeleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2021 van de MRDH.  
De door u opgestelde ontwerpbeleidsnota geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Wij herkennen de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves, voorzieningen en fondsen en deze 
voldoen aan de regelgeving Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Wij 
zijn content te zien dat de benodigde risicoreserve financieringen de minimaal benodigde grens van 
€27 mln. bereikt in 2021 om mogelijke financieringsrisico’s af te dekken. De gemeenteraad van 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze instemmende zienswijze. 
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Opmerking Reactie algemeen bestuur 

Pijnacker-Nootdorp stemt in met de ontwerpbeleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 
2021. 
 

Ridderkerk 

Wij hebben geen opmerkingen over de ontwerp beleidsnota. Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Rijswijk 

In de Ontwerpbegroting 2022 is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de kaderbrief, die is 
verzonden vanuit de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen. Aangezien er 
aan de gestelde kaders wordt gehouden, hebben wij op de financiële paragrafen geen verdere op- of 
aanmerkingen. Dat geldt ook voor het ontwerp Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 
2021. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Rotterdam 

De beleidsnota bevat geen beleidsmatige wijzigingen. De overige wijzigingen betreffen (tekstuele) 
aanscherpingen en verduidelijking. De inhoud van het voorstel geeft daarom geen aanleiding om 
hierop een zienswijze uit te brengen. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze reactie. 
 

Schiedam 

Zowel de Ontwerpbegroting als de Ontwerp beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 
voldoen naar onze mening aan de daarvoor gestelde kaders. De raad zal de Ontwerpbegroting MRDH 
2022 en de Ontwerp beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021 nog behandelen. Wij zullen 
de raad schriftelijk informeren, dat er geen aanleiding is een inhoudelijke zienswijze in te dienen. De 
raad kan het advies van het college meenemen in de afweging om wel of geen zienswijze in te dienen. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Vlaardingen 

Tegelijkertijd met de begroting biedt u een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan. Wij 
zien naar aanleiding van dit document geen reden tot het uitbrengen van een zienswijze. 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Wassenaar 

Noot MRDH: de met de ontwerpbegroting 2022 gecombineerde zienswijze van de gemeente 
Wassenaar bevat geen opmerkingen over de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 
MRDH 2021. 
 

N.v.t. 
 

Westland 

Tijdens verschillende overleggen en regionale bijeenkomsten is input opgehaald, zodat er voor de 
betrokken partijen voldoende gelegenheid is geweest om over de inhoud van de ontwerpbegroting en 
de ontwerpbeleidsnota 2022 reserves en voorzieningen 2021 mee te denken. 
 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze uitgesproken waardering over het 
proces van totstandkoming van de 
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Nb. In de reactie van gemeente Wassenaar worden verder geen opmerkingen gemaakt over de 
ontwerpbeleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021. 
 

ontwerpbeleidsnota reserves, voorzieningen en 
fondsen MRDH 2021. 
 

Westvoorne 

Ten aanzien van de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 zijn er geen 
opmerkingen. 

Het algemeen bestuur bedankt de gemeente 
voor deze positieve reactie. 
 

Zoetermeer 

Noot MRDH: de met de ontwerpbegroting 2022 gecombineerde zienswijze van de gemeente 
Zoetermeer bevat geen opmerkingen over de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 
MRDH 2021. 
 

N.v.t. 

 


