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Geacht College,
Vandaag heeft de raad kennis kunnen nemen van de MRDH-brief over de financiële tegenvaller bij de Hoekse Lijn. Ook is een artikel van het AD hierover verschenen. In het meest sombere scenario is een tegenvaller te verwachten van € 90 miljoen. Over het hoe en waarom
hiervan wordt in de brief van de MRDH met geen woord gerept. Het AD spreekt van “tegenvallers en slechte samenwerking”.
De fractie van de LHN heeft, ex art. 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vragen.
1. Tegen welk nadeel loopt Zoetermeer op bij een deficit van € 90 miljoen. Het AD spreekt
van € 12 miljoen op te brengen door de gezamenlijke gemeenten, het MRDH gaat uit van
een extra garantstelling aan Rotterdam van € 12,5 miljoen. Kan het college de precieze financiële situatie uiteen zetten en de gevolgen voor Zoetermeer aangeven?
2. In de brief van de MRDH staat dat het overleg over een oplossing al maanden duurt. Had
deze informatie niet veel eerder met de raad moeten worden gedeeld?
3. Vindt het college ook dat situaties met ingrijpende financiële gevolgen onder de actieve informatieplicht vallen en ook uit dien hoofde met de raad had moeten worden gedeeld?
4. Kan het college aangegeven welke gevolgen dit echec heeft voor infrastructurele projecten
voor Zoetermeer?
5. Het AD gaat uit van een oorzaak in: “tegenvallers en slechte samenwerking”. Kan het college aangeven wat hiermee wordt bedoeld?
6. Een raadslid in Den Haag merkt op: “die hele metropoolregio heeft ons alleen maar geld
gekost en niks opgeleverd. Laat Rotterdam dit gewoon zelf oplossen”. Wat is de mening
van het college over deze uitspraak?
7. De LHN-fractie vindt dit soort uitgaven, die Zoetermeer alleen indirect aangaan, niet aan
onze inwoners uit te leggen. Is het college het met de LHN eens dat de afspraken in de regionale samenwerking op dit vlak moeten worden herzien?
8. In de MRDH brief staat ‘dat de voltooiing van de Hoekse Lijn met gemaakte afspraken
wordt gerealiseerd en dat het daar uiteindelijk om is te doen’. De LHN vindt deze uitspraak, met zo’n financieel debacle, kwetsend voor de gezamenlijke gemeentebesturen en
de inwoners van de regiogemeenten. Wat vindt het college?

Met vriendelijke groet,
Mr. H.P.A. Nawijn,
Fractievoorzitter

