
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor de verslaglegging van de wijze waarop u de 
jaarstukken MRDH heeft behandeld en voor het door u uitgebrachte positieve advies op de 
Jaarstukken MRDH 2019. Meer in het bijzonder willen wij u bedanken dat u samen met de 
accountant de opvolging van de aanbevelingen van de accountant door de organisatie volgt.
Wij voelen ons naar aanleiding van uw advies gesteund in ons besluit om de Jaarstukken 2019 
vast te stellen. 

In uw advies vraagt u aandacht voor het op orde krijgen van het bestedingsbegrip, 
planningsoptimisme en of de gemeenten en rekeningcommissie meer betrokken kunnen 
worden bij de gevolgen en mitigerende maatregelen van het coronavirus voor de MRDH.

Wij nemen dit advies ter harte. Het op orde brengen van het bestedingsbegrip heeft onze 
volledige aandacht. In 2019 is er vooral ingezet op het inrichten van een projectmodule. In 
2020 zal de vertaling naar het bestedingsbegrip gaan plaatsvinden voor zowel de jaarrekening 
als de begroting. Samen met de accountant wordt er onderzocht hoe we dit verder kunnen 
optimaliseren. Voor realistische planningen zijn wij ook grotendeels afhankelijk van onze 
gemeenten. Wij zullen hierover het gesprek gaan voeren met de gemeenten. Uit de 
gesprekken kunnen we dan ook de prioriteiten bepalen om projectinvesteringen eventueel met 
voorrang door te laten gaan.  
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De MRDH zal als er extra maatregelen worden genomen (besluiten bestuurscommissies  
MRDH) m.b.t. de Coronacrisis en de financiële impact op de MRDH, de raden via de colleges 
informeren. Verwacht wordt dat de raden voor de zomer worden geïnformeerd. Tevens zijn er 
ook nog de twee reguliere bestuursrapportages waarin wij communiceren over eventuele 
begrotingswijzigingen. 

Zoals door u geadviseerd zullen wij beide onderwerpen nauwlettend blijven volgen via de 
hiervoor ingerichte planning & control cyclus. 

Met vriendelijke groet, 

het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

Ahmed Aboutaleb                                                      Jan van Zanen 


