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Onderwerp
Deelname aan en vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam
Den Haag.
Geadviseerde beslissing raad
De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;
overwegende dat er een wetsvoorstel in behandeling is tot afschaffing van de WGR-plusregio's;
overwegende dat bij inwerkingtreding van deze wet de Stadsregio Rotterdam zal ophouden te
bestaan;
overwegende dat de gemeente Albrandswaard deelneemt aan de Stadsregio Rotterdam;
overwegende dat het bestuursforum van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in oprichting
(MRDH) de gemeente bij brief van 28 oktober 2013 heeft verzocht deel te nemen aan de
gemeenschappelijke regeling MRDH;
overwegende dat het bestuursforum bij brief van 1 september 2014 de gemeente heeft verzocht de
gemeentelijke vertegenwoordigers in de diverse gremia van de MRDH aan te wijzen;
gelet op de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en het
wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR-plusregio's;
BESLUIT:
1a.

Deel te nemen aan de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
overeenkomstig de aan dit besluit gehechte versie van de gemeenschappelijke regeling.

1b.

Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders tot het treffen van
de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig artikel
1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1c.

Toestemming te geven aan de burgemeester tot het treffen van de Gemeenschappelijke
regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de
Wet gemeenschappelijke regelingen.

1d.

Als lid van het Algemeen Bestuur (AB) aan te wijzen burgemeester H. Wagner, en als
plaatsvervangend lid van het AB aan te wijzen wethouder M.P.C. Van Ginkel-van Maren

1e.

Als leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit aan te wijzen [2 raadsleden].

1f.

Als leden van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat aan te wijzen [2
raadsleden].

1g.

Als lid van de Rekeningcommissie aan te wijzen [1 raadslid], en als plaatsvervangend lid van
de Rekeningcommissie aan te wijzen [naam].

Inleiding
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR-plusregio's is in een
afrondende fase. De Eerste Kamer neemt het voorstel zeer waarschijnlijk in het najaar van 2014 in
stemming. De wet treedt dan op 1 januari 2015 in werking.
Beoogd effect
Door deelname aan de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan de
gemeente een inbreng leveren aan de vormgeving en uitvoering van een strategische agenda voor
deze regio. Daarnaast is deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling een voorwaarde om mede
sturing te geven aan de verdeling en inzet van de BDU-gelden, die volgens het wetsvoorstel
afschaffing WGR-plusregio's aan de Metropoolregio worden toegekend.

Relatie met beleidskaders
Nota verbonden partijen.
Argumenten
1.a, b,c. Deelname aan Metropoolregio als gevolg van opheffing van de Stadsregio.
Een samenwerkingsverband in de metropoolregio biedt mogelijkheden om op vernieuwende wijze
invulling te geven aan democratische legitimiteit, betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en
bewoners, en daarbij sprake is en blijft van verlengd lokaal bestuur.
De metropoolregio heeft zich ontwikkeld tot één samenhangende regio waarbinnen
bewoners en bedrijven zich intensief bewegen. Deze samenhang zal zich in de toekomst meer
intensief manifesteren. Het is daarom wenselijk een slagvaardig en efficiënt
samenwerkingsverband op bovenlokaal niveau te creëren.

1.d Burgemeester in het Algemeen Bestuur.
Adviescommissies gaan over de inhoud en zijn politiek van aard. Dit is de reden dat hierin raadsleden
worden benoemd. De verantwoordelijke portefeuillehouders hebben uit hoofde van hun portefeuille
zitting in de verschillende bestuurscommissies. Het ligt dan ook voor de hand dat in het AB de
burgemeester als voorzitter van raad, college en zelfstandig bestuursorgaan zitting neemt. Op deze
manier zijn alle bestuursorganen op een evenwichtige manier in de MRDH vertegenwoordigd.
Kanttekeningen
1.a Niet deelnemen aan MRDH betekent minder invloed.
Het staat de gemeente in principe vrij om niet deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling.
Niet deelnemen betekent echter dat er geen inbreng geleverd ka nworden door Albrandswaard aan de
vormgeving en uitvoering van een strategische agenda voor de regio. Als Albrandswaard niet

deelneemt is er ook geen mogelijkheid om sturing te geven aan de verdeling en inzet van de BDUgelden.
Uitvoering/vervolgstappen
De gemeenschappelijke regeling (GR MRDH) treedt pas in werking na aanvaarding van het
wetsvoorstel door de Eerste Kamer en nadat alle 24 bij de discussie betrokken gemeenten ermee
hebben ingestemd. Daarna kan het Algemeen Bestuur van de GR MRDH worden benoemd. Tijdens
de constituerende vergadering van het AB MRDH zullen de begroting, de inhoudelijke agenda's en de
overige verordeningen en zienswijzen, na verwerking van de reacties, worden vastgesteld.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing
Financiën
De bekostiging van de MRDH vindt plaats door rijksmiddelen en door gemeentelijke bijdragen. De
kosten van de Vervoersautoriteit worden gedekt door de rijksmiddelen. De kosten die samenhangen
met de versterking van het economisch vestigingsklimaat worden gedragen door gemeentelijke
bijdragen, die zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner. Deze bedraagt maximaal €2,45 per inwoner
en ligt daarmee beduidend lager dan de huidige bijdrage van €4,65 per inwoner die momenteel aan de
Stadsregio Rotterdam wordt afgedragen. Voor de bijdrage aan de MRDH bestaat dekking vanuit het
bestaande budget. Daartegenover staat wel dat de stadsregio op meer beleidsgebieden activiteiten
verricht. Dit betekent dat voor de niet door de MRDH over te nemen taken een budget van € 2,20 per
inwoner resteert om deze taken budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Het betreft hier taken
op de gebieden milieu, wonen, groen en ruimte. Met omliggende gemeenten zijn we in gesprek op
welke wijze aan de voor ons gewenste taken invulling gegeven kan worden. Daarbij is de inzet om
bij de uitvoering van deze taken binnen het budget van €2,20 te blijven, door bijvoorbeeld
samenwerking vorm te geven en kennis te delen via de inzet van eigen personeel.

Juridische zaken
Geen.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming kan er een kort persbericht worden verspreid en via de ambtelijke
werkgroep het Bestuursforum worden geïnformeerd.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Bijlage GR MRDH Algemene Toelichting (88709)

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph W agner

