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Motie

Versterken koppositie van de raden

De gemeenteraad van Zoetermeer in vergadering bijeen op 16 december 2013

Constateert dat

- het bestuursforum bij monde van de Zoetermeerse vertegenwoordiger heeft aangegeven dat

besluitvorming MRDH niet perse voor 31 december 2013 hoeft plaats te vinden

- Andere gemeenten, zoals Pijnacker-Nootdorp, Albrandswaard, Capelle aan den Ijssel,

Leidschendam-Voorburg en Westiand overwegen dan wel hebben besloten besluitvorming

uit te stellen

Overweegt dat

- De gemeenteraad van Zoetermeer het belang van regionale samenwerking in de

metropoolregio ten volle onderschrijft maar dat er nog onduidelijkheid is over de wijze

waarop de gemeenteraden hun koppositie in de MRDH kunnen versterken;

- de gemeenteraad van Zoetermeer met het sturen van de brief van 25 november 2013 heeft

aangegeven nog een poging te willen doen om samen met andere gemeenteraden te zoeken

naar mogelijkheden om het democratische gat verder te verkleinen

- alvorens definitief in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling op de in deze motie

genoemde aspecten een reactie in de vorm van aanvullende voorstellen van het

bestuursforum te willen ontvangen

besluit

- het bestuursforum kenbaar te maken dat op de volgende onderdelen de gemeenteraad van

Zoetermeer nadere invulling van de werkwijze van de MRDH gericht op het betrekken van de

raden bij de MRDH wenst te ontvangen

o instellen van een rekeningcommissie bestaande uit raadsleden van de deelnemende

gemeenten



o instellen van een raadsledenbijeenkomst tijdens de zienswijze-periode over de

betrokken voorstellen van de MRDH

o het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met meer dan een afgesproken

percentage alleen bij unanimiteit te laten plaatsvinden

- de motie van de gemeenteraad van Capelle aan den Ijssel over de uittrederegeling te

ondersteunen

- de instemming met de gemeenschappelijke regeling aan te houden totdat het bestuursforum

MRDH heeft gereageerd op deze motie en een eerste proeve van de onderliggende

reglementen aan de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld.

- de inhoud van deze motie zo snel mogelijk ter kennisname aan de gemeenteraden van de

deelnemende gemeenten te sturen met het verzoek om deze motie te ondersteunen

- het bestuursforum van deze motie in kennis te stellen
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