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zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019

Geachte leden van het dagelijks bestuur,
In deze brief geven wij onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 die wij van u
hebben ontvangen. Wij constateren dat de ontwerpbegroting 2019 aansluit bij de
Kadernota MRDH begroting 2019. Wij kunnen daarom instemmen met de
ontwerpbegroting 2019.
Wij zijn blij dat de financiële kaders voor investeringen van de Vervoersautoriteit zijn
aangescherpt. Het risicomanagement kan wat ons betreft verder verbeterd worden.
Wij vragen u de beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen op korte
termijn op te leveren, aangezien deze nota al bij de ontwerpbegroting 2018 was
aangekondigd. Wij geven daarnaast ter overweging om periodiek door een
onafhankelijke partij een analyse te laten uitvoeren ten aanzien van de financiering
van de investeringen in railvoertuigen en railinfrastructuur van de regionale OVbedrijven om een oordeel te geven over de risico’s en de wijze waarop deze gedekt
worden. Wij gaan ervan uit dat u alle adviezen en risico-analyses met de 23
gemeenten deelt ten behoeve van structureel risicomanagement.
Wat dat betreft voorzien wij hogere kosten in het programma Exploitatie verkeer en
openbaar vervoer. U geeft zelf ook aan dat het accent ten aanzien van het MIRTonderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag verschuift. In dit MIRT-onderzoek
zijn de MIRT-verkenningen nog in volle gang. Scopeverbreding kan leiden tot hogere
kosten. Daarom vragen wij u de teksten ten aanzien van de pré-MIRT-verkenning
Binckhorst-CID, de A4 Passage van Poorten en Inprikkers en de MIRT-verkenning
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A4-Burgerveen aan te scherpen. Wij gaan ervan uit dat u voldoende tijd neemt voor
een goede financiële doorvertaling van de gevolgen van de voorkeursbeslissingen die
later dit jaar of in de loop van 2019 genomen worden.
Ten slotte willen wij het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag opnieuw
meegeven dat de inhoudelijke toelichting verbeterd kan worden. In de
beleidsbegroting is de relatie tussen de activiteiten en de kosten en baten daarvan
onvoldoende duidelijk. En in de financiële begroting is de toelichting erg beperkt. Wij
bieden opnieuw aan mee te denken over een manier waarop we tot een meer
begrijpelijke en toegankelijke begroting van de MRDH kunnen komen.
Hoogachtend,
de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg
namens dezen,

mr. G.A. van Egmond
griffier van Leidschendam-Voorburg

