
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 
 

Deelname aan en vertegenwoordiging in 
Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
(88274) 

 91218 

Commissie   Openbaar: 
Openbaar 

BBVnummer: 88274 

 

De raad van de gemeente Albrandswaard 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van. 

 

BESLUIT: 

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]. 

 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Albrandswaard 

van . 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Cristoph Wagner 

 


