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KENNISNEMEN VAN 
De door de MRDH toegezonden stukken: 

- Agenda economisch vestigingsklimaat; 
- Strategische agenda vervoersautoriteit; 
- Programmabegroting MRDH; 
- Verordeningen en regelingen MRDH; 

en hierover inhoudelijk input te leveren aan het college.  
 
INLEIDING 
Het kabinet is voornemens de WGR+ op te heffen, de Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd, de 
Eerste Kamer zal de wetswijziging na het zomerreces in behandeling nemen. De metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) zal op nader te bepalen datum na opheffing van de WGR+ van kracht 
worden en op basis van agenda's activiteiten ontplooien. 
Aan de deelnemende gemeenten en de mogelijk deelnemende gemeenten worden stukken 
voorgelegd, waaronder de beoogde gemeenschappelijke regeling, bijbehorende verordeningen, 
agenda's en bijbehorende begrotingen. Dit is in oktober 2013 gebeurd, en nu - in afwachting van de 
besluitvorming in de Eerste Kamer - ook in juli 2014. 
De gemeenten wordt gevraagd aan de gemeenschappelijk regeling te gaan deelnemen, en hun 
zienswijze op de voorgelegde stukken te geven, om tijdig een regeling te kunnen treffen die in werking 
treedt als de WGR+ is opgeheven. 
Het bestuursforum vraagt de standpunten van de drie gemeentelijke bestuursorganen (gemeenteraad, 
college B&W en burgemeester) over de te treffen gemeenschappelijke regeling, die immers 
overdracht van gemeentelijke bevoegdheden impliceert. 
 
KERNBOODSCHAP 
Beoogd wordt het afgeven van een gefundeerde zienswijze op de MRDH-stukken en het behouden 
van aansluiting bij de MRDH in oprichting. Hiervoor is input op de toegezonden stukken nodig van de 
raad.  
 
Argumenten 
1. Een inhoudelijke zienswijze op de stukken vraagt afstemming binnen de raad 
Ons worden door de MRDH voorstellen voorgelegd die vooruitlopen op een situatie waarin de 
stadsregio niet meer zal bestaan, en voorzien in een vervangende regeling op de gebieden Verkeer 
en Vervoer en Economie, voor welke vervangende regeling zich geen gelijkwaardige alternatieven 
zullen aandienen. Het is van belang de voorstellen op hun merites te beoordelen en op basis daarvan 
te reageren, en tot besluitvorming te komen.  
Het college heeft vanwege het late tijdstip van ontvangst van de stukken, de complexiteit van de 
materie, het zomerreces en het primaat van de raad in de MRDH-overwegingen, geen standpunt 
kunnen en willen bepalen zonder daar de raad in te betrekken. Derhalve legt het college de stukken 
voor aan de raadscommissie en verzoekt het de raadscommissie om oordeelsvorming en input ten 
behoeve van de voorbereiding door het college van een raadsbesluit over een af te geven zienswijze 
op 22 september. 
 
2. De raad is leidend in de MRDH-standpuntbepaling 
Het beginselbesluit van de raad tot deelname (ja mits) en de daarop aansluitende opstelling van de 
andere bestuursorganen is voor externe partijen (o.a. MRDH en andere gemeenten) relevante 
informatie voor de regionale afstemming van belangen, en derhalve een passend antwoord op dit 
informatieverzoek. 
 



Kanttekeningen 
Voor de commissiebehandeling zal ambtelijk nog worden bezien of de voorgelegde stukken kunnen 
worden voorzien van kanttekeningen ten behoeve van een uit te brengen zienswijze. 
Dit wordt in BAR-verband opgepakt, ook Barendrecht en Ridderkerk bezinnen zich op de toegezonden 
stukken en een passende reactie. 
 
RELATIE MET BELEIDSKADERS 
In het actuele coalitiedocument zowel als in het collegewerkprogramma wordt bovenlokale 
samenwerking ter behartiging van de lokale belangen als speerpunt opgevoerd, mede toegespitst op 
de - ook voor de MRDH belangrijke - terreinen Verkeer en vervoer en Economie. 
Met  raadsbesluit 54131 heeft de raad op 14 juli 2014 besloten 'In beginsel positief te staan tegenover 
toekomstige deelname aan de MRDH'. 
 
VERVOLG 
Commissie 8 september, raad 22 september en afhankelijk van behandeling in Eerste Kamer verdere 
besluitvorming. 
 
FINANCIELE GEVOLGEN 
Deze besluitvorming heeft zelf geen financiële consequenties, er wordt nu nog niet definitief besloten 
tot deelname aan de MRDH. 
MRDH-deelname zal wel een inwonerbijdrage impliceren. Deze inwonerbijdrage kan overigens 
worden voorzien uit de bijdrage die thans aan de Stadsregio wordt besteed. 
 
JURIDISCHE GEVOLGEN 
Deze besluitvorming heeft geen juridische consequenties, er wordt immers nu nog niet besloten tot 
deelname aan de MRDH. 
 



COMMUNICATIE 
Naast de afgegeven zienswijze en richting MRDH gecommuniceerde standpunten wordt geen 
aanvullende communicatie voorzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
BIJLAGEN 

- Aanbiedingsbrief Albrandswaard en aanbiedingsbrief 21 gemeenten (66566 en 66573); 
- Toelichtende notitie bij consultatie MRDH-voorstellen (66579); 
- Agenda economisch vestigingsklimaat (66580);  
- Strategische agenda vervoersautoriteit (66592); 
- Programmabegroting MRDH (66594); 
- Oplegnotitie regelingen MRDH (66595); 
- Verordeningen en regelingen MRDH; 
- Voorlopig standpunt Albrandswaard.  

 
 
 


