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Na een korte inleiding van de vergadering heet de voorzitter de heer Marc Rosier,
portefeuillehouder Middelen van de bestuurscommissie en het presidium, van harte welkom. De
agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Zienswijze Ontwerp programma van eisen concessies bus MRDH
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft op 16 november 2016 de zienswijzeprocedure
gestart voor het ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH. De bestuurscommissie
hecht waarde aan het advies van de adviescommissie in verband met het vervolgproces van de
OV-concessieverleningen.
De adviescommissie heeft een zienswijze gegeven op het Ontwerp Programma van Eisen
concessies bus MRDH. Er zijn enkele aandachtspunten meegegeven aan de bestuurscommissie
Vervoersautoriteit.
Reactie Vervoerplannen 2018
Jaarlijks stellen vervoersbedrijven de vervoersplannen op waarin de wijzigingen in het
vervoeraanbod worden voorgesteld en toegelicht. Aan de adviescommissie is de mogelijkheid
geboden om te reageren op de Vervoerplannen 2018 van de vervoersbedrijven HTM, HTMbuzz,
Veolia, RET en Connexxion. De reactietermijn is gesloten op 17 februari 2017 (9 december 2016
t/m 17 februari 2017). De bestuurscommissie Vervoersautoriteit stelt de vervoerplannen 2018 vast
op 12 april 2017. Over de planning en besluitvormingsprocedure zijn gemeenten op 8 juli 2016 en
12 augustus 2016 geïnformeerd. De vervoerplannen 2018 zijn niet zienswijze plichtig, maar de
bestuurscommissie heeft besloten om aan de 23 colleges B&W van de MRDH-gemeenten een
reactie te vragen.
De adviescommissie heeft een reactie gegeven aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit
MRDH over de Vervoerplannen 2018. Er zijn enkele aandachtspunten meegegeven aan de
bestuurscommissie Vervoersautoriteit.
Kadernota begroting 2018
In de financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, voorafgaand
aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting, een
uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. Deze kadernota
dient als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018 voor de MRDH en behandelt
onder meer de indexering, de indeling van de begroting, recente ontwikkelingen met betrekking tot
de beleidsvelden, paragrafen en de kostenverdeelsystematiek.
De adviescommissie heeft een positief advies aan het algemeen bestuur MRDH gegeven over de
Kadernota begroting 2018.
Stand van zaken Investeringsprogramma MRDH
Op 9 december 2016 is het Investeringsprogramma vastgesteld door het AB MRDH. Op 9
december jl. is tevens de uitvoeringsnotitie voor het Investeringsprogramma vastgesteld. Deze
uitvoeringsnotitie is opgesteld mede op basis van inbreng van de adviescommissies.
De adviescommissie heeft kennis genomen van de stand van zaken Investeringsprogramma
MRDH.
Plan van aanpak hoofdlijnen eerste Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling MRDH
Het algemeen bestuur van de MRDH heeft op 9 december jl. het plan van aanpak op hoofdlijnen
voor de eerste evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH vastgesteld. Voor de

procesbewaking van de evaluatie wordt, conform het plan van aanpak, een bestuurlijke
klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van het algemeen bestuur (1), de
bestuurscommissies (1 per commissie) en de adviescommissies (1 per commissie).
Na een stemming tijdens de vergadering is er besloten om de heer M. de Boer (Rotterdam) af te
vaardigen voor de bestuurlijke klankbordgroep.
Terugkoppeling bijeenkomsten voor het Ontwerp PvE concessies bus MRDH en de
Kadernota OV
De bijeenkomsten voor het Ontwerp PvE concessies bus die zijn georganiseerd door de MRDH op
14 december en 21 september 2016 werden erg slecht bezocht. In totaal zijn er vier raadsleden
geweest. In bijeenkomsten werd ook weer duidelijk voor welk dilemma wethouders en raadsleden
staan. In het algemeen wordt de visie van de MRDH onderschreven dat ingezet moet worden op
zo goed mogelijk aansluiten bij de vervoervraag en regionaal denken.
Op 25 januari en 1 februari 2017 zijn in Capelle aan de IJssel en Den Haag interactieve sessies
georganiseerd over de Kadernota OV. Deze sessies waren bedoeld om wethouders en raadsleden
van de gemeenten binnen MRDH de kans te geven te reageren op de concept-Kadernota OV,
voordat deze de formele zienswijzeprocedure ingaat. Ook de vervoerders in de regio en het
Metrocov namen deel aan deze sessies. Deze sessies werden druk bezocht met circa 25
respectievelijk ruim 40 deelnemers. In de sessies konden de deelnemers op interactieve wijze
reageren op de verschillende thema’s in de Kadernota OV.
Rondvraag en sluiting
De adviescommissie vraagt naar aanleiding van een artikel in het AD aandacht voor de kosten en
opbrengsten van de OV-chipcard. Er is toegezegd het onderwerp aan te kaarten bij het NOVB en
een terugkoppeling te geven aan de adviescommissie.
De volgende vergadering is woensdag 12 april 2017 vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf
18.30 uur) te Schiedam.
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