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Geachte leden van de raad,
Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) u de voorlopige jaarstukken 2017 aan. De
accountantscontrole van de jaarrekening is inmiddels afgerond. In de voorlopige jaarstukken
bevindt zich de goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
De bestuurlijke behandeling van de jaarstukken MRDH 2017 start op 16 en 17 mei a.s. als
de voorlopige jaarstukken in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit respectievelijk de
bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat worden besproken.
Op 28 mei a.s. worden de jaarstukken 2017 behandeld in de Rekeningcommissie MRDH.
Deze commissie, waar vanuit elke gemeente een raadslid aan deelneemt, voert het
jaarrekeningenonderzoek uit en brengt verslag inclusief een advies uit aan het algemeen
bestuur van de MRDH. De Rekeningcommissie is daarmee hét controlerend orgaan van de
raadsleden.
Wij willen u graag op één aspect attent maken, te weten het resultaat over 2017 en de
voorgestelde bestemming daarvan. Wij citeren:
“Alsdan resteert een eveneens door het algemeen bestuur vast te stellen nog te bestemmen
resultaat van C 482.799, bestaande uit C 386.239 programma Openbaar Vervoer en C
96.560 programma Economisch Vestigingsklimaat.
In de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2018 zal worden voorgesteld dit
resultaat in 2018 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Interne
kwaliteitsverhoging. Het vormen van deze reserve is noodzakelijk om een aantal
investeringen in onder andere ICT te kunnen realiseren.
Deze investeringen betreffen een aantal (uitgestelde) updates van onze ICT-omgeving,
uitbreiden van functionaliteiten die samen hangen met het informatiebeleidsplan en de
evaluatie van de MRDH. Tevens zullen er investeringen gedaan moeten worden ten
behoeve van nieuwe functionaliteiten voor bijvoorbeeld het digitaliseren van een interne en
externe workflow voor de stukkenstroom vanuit de MRDH.
Investeren in de inrichting van een geïntegreerde projectadministratie waarin wij de
voortgang van projecten kunnen monitoren qua exploitatie en qua cashflow is door de
uitspraak vanuit de commissie BBV inzake het bestedingsbegrip nog relevanter geworden.”

Wat ons betreft, kan hier mee worden ingestemd.
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