
 

 
 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Werken aan een betere bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Dát is de missie van 
de 23 gemeenten die daarvoor hun kennis en krachten bundelen in het samenwerkingsverband 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. En dat alles voor groei van de welvaart en het welzijn van de 
bijna 2,4 miljoen inwoners in onze regio. De afgelopen jaren heeft de MRDH laten zien dat 
samenwerken loont en dat dit tot zichtbare resultaten leidt.  
 
De MRDH vindt het belangrijk om met enige regelmaat naar haar functioneren te kijken. Zoals 
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling voeren wij daarom periodiek een evaluatie van 
ons samenwerkingsverband uit. Hiermee wordt onderzocht of en hoe de MRDH haar werkwijze, de 
onderlinge verbinding en samenwerking nog verder kan optimaliseren, om ook in de toekomst tot 
aansprekende en zichtbare resultaten voor de 23 gemeenten en de regio te komen.  
 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze evaluatie. U heeft als college een belangrijke 
rol waar het gaat om het functioneren van de MRDH. Daarom willen wij u vragen om in uw college, 
aan de hand van bijgevoegde gespreksleidraad, een evaluerend gesprek te organiseren waarbij u 
spreekt over drie hoofdthema’s:  

• Hoe vindt u dat de aanbevelingen uit de eerste tussenevaluatie zijn verwerkt? 

• Hoe kijkt u aan tegen de eigen invulling van uw rol binnen de MRDH? Wat gaat daarin goed, 
wat kan daarin beter? 

• Is het governancemodel van de MRDH helder en voldoende effectief, zijn daarin verbeteringen 
mogelijk? 

 
  

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders  
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We hechten er waarde aan om de evaluatie af te ronden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2022, daarom willen we u vragen het gesprek uiterlijk in december 2022 te voeren. Wij vernemen 
graag van u of dit haalbaar is. U kunt hiertoe contact opnemen met de heer Guido van Koppen, 
projectleider voor deze evaluatie. Hij is te bereiken via g.vankoppen@mrdh.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
mw. C. Mourik 
secretaris-algemeen directeur 
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