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Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting
GR MRDH 2019 (484).

Samenvatting

Het college heeft een concept-zienswijze gemaakt op
de begroting 2019 van de MRDH (gemeenschappelijke
regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag). De raad
moet de zienswijze vaststellen.

De beleidsbegroting gebruikt de vier invalshoeken uit
het Regionaal Investeringsprogramma als strategisch
kader:
- Vernieuwen Verbindingen,
- Vernieuwen Economie,
- Vernieuwen Energie,
- Vernieuwen Stad en Omgeving.

Vernieuwen Verbindingen volgt uit de Strategische
Bereikbaarheidsagenda en Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid waarin is vastgelegd wat de MRDH in
2025 bereikt wil hebben.

De activiteiten vanuit Economisch Vestigingsklimaat
dragen bij aan Vernieuwen Economie, Vernieuwen
Energie en Vernieuwen Stad en Omgeving vanuit vijf
werkvelden:
- werklocaties,

- fieldlab-infrastructuur & campussen,
- onderwijs & arbeidsmarkt,
- energie-infrastructuur en
- economie landelijk gebied.

Financiële consequenties

Kern financiële begroting 2019 MRDH
De begroting 2019 kent een omvang van € 745
miljoen.
Ruim € 730 miljoen is voor de wettelijke taken op het
gebied van verkeer en vervoer. Voor die taken ontvangt
de MRDH rechtstreeks middelen van het Rijk, met
name de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU).
De MRDH ontvangt een bijdrage van de 23 gemeenten
voor de taken voor het versterken van het economisch
vestigingsklimaat. De inwonerbijdrage bedraagt voor
2019 € 2,58, wat voor Leidschendam-Voorburg een
bijdrage van € 193.363 is.

Zoals eerder aangekondigd is er in de jaren 2019 t/m
2021 sprake van een tekort, dat oploopt van € 17,2
miljoen in 2019 tot maximaal € 79,1 miljoen in 2020.
Vanaf 2022 is er weer sprake van een overschot.
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Toelichting
Voor 23 mei 2018 kan de gemeente haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) kenbaar maken bij het dagelijks bestuur. Met
de begroting wordt richting gegeven aan de inzet van de 23 gemeenten op het gebied van
verkeer en vervoer en economie in 2019. De begroting heeft namelijk ook de functie van een
werkplan. Daarnaast is het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit onderdeel van de
begroting. Gezien de mogelijke risico's op het gebied van verkeer en vervoer en de kwaliteit
van de toelichting is het advies een zienswijze in te dienen.

