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Geachte leden van de g e m e e n t e r a a d van de gemeente A l b r a n d s w a a r d ,
Op 30 maart 2012 vond in de raadszaal van Schiedam de eerste e x p e r t m e e t i n g van de raden
plaats over de d e m o c r a t i s c h e l e g i t i m i t e i t in relatie tot de eventueel te vormen bestuurs- en
o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r van een m e t r o p o o l r e g i o in de Zuidflank van de R a n d s t a d . Aan deze
e x p e r t m e e t i n g namen ook a f g e v a a r d i g d e n van de Provincie Z u i d - H o l l a n d , alsmede ambtenaren
van onze g e m e e n t e n en beide s t a d s r e g i o ' s d e e l .
D e s k u n d i g e n , w a a r o n d e r Professor Fleurke en Professor Fennema, van het Ministerie van
B i n n e n l a n d s e Zaken en K o n i n k r i j k s r e l a t i e s en de V N G , van de Stadsregio Amsterdam en van de
P r o v i n c i a l e Staten van Z u i d - H o l l a n d hebben in deze e x p e r t m e e t i n g de raden aan de hand van de
tot dan toe b e s c h i k b a r e stukken informatie en adviezen gegeven op het aspect d e m o c r a t i s c h e
l e g i t i m i t e i t in relatie tot een eventuele nieuwe r e g i o - s t r u c t u u r in de Z u i d e l i j k e R a n d s t a d .
U i t v l o e i s e l van deze e x p e r t m e e t i n g en van de sessie Democratie en Bestuur op 4 april 2 0 1 2 1 is
het inwinnen van advies van d e s k u n d i g e n ten behoeve van de 24 raden. De inleidingen op
30 maart en 4 april van Professor Fleurke bevatten basiscriteria hoe de d e m o c r a t i s c h e legitimiteit
in de v e r v o l g s t u k k e n gestalte zou kunnen worden gegeven door de auteurs van de conceptr e g e l i n g , alsmede hoe de raden zich op de kwestie van de d e m o c r a t i s c h e legitimiteit zouden
kunnen v o o r b e r e i d e n in afwachting van de c o n c e p t - r e g e l i n g . Het advies van Professor Fleurke dat
u nu t o e g e z o n d e n wordt, is bedoeld om de mate van d e m o c r a t i s c h e l e g i t i m i t e i t te meten in de
z i e n s w i j z e en proeve voor een c o n c e p t - r e g e l i n g .
Op 1 mei 2012 hebben de b u r g e m e e s t e r s van Den Haag en Rotterdam in hun h o e d a n i g h e i d van
v o o r z i t t e r s van het Stadsgewest Haaglanden respectievelijk de Stadsregio Rotterdam een
document aan niet alleen de raden, maar ook aan de 24 colleges en b u r g e m e e s t e r s t o e g e z o n d e n .
Het stuk bevat tevens een c o n c e p t - r e g e l i n g .
a
o

V a n beide b i j e e n k o m s t e n zijn de w o o r d e l i j k e v e r s l a g e n b i j g e v o e g d ten b e h o e v e van uw R a a d ; het
b i j g e v o e g d e v e r s l a g van 4 april 2012 is de door ons g e v a l i d e e r d e v e r s i e in t e g e n s t e l l i n g tot de v e r s i e die
op de m e t r o p o o l site is v e r s c h e n e n
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Wij betreuren het dat de i n i t i a t i e f g r o e p van de raden geen voorinzage in het stuk heeft g e k r e g e n ,
hoewel dat wel op 30 maart is a f g e s p r o k e n . Ook zien wij de bevindingen van de Expertmeeting
van 30 maart en de sessie Democratie en Bestuur van 4 april niet inhoudelijk vertaald in de
c o n c e p t - r e g e l i n g . Van het gesprek dat een delegatie van de initiatiefgroep had met de s e c r e t a r i s
van de g e m e e n t e Den Haag en een aantal van haar adviseurs op 19 april 2 0 1 2 , v o o r a f g a a n d e aan
de h o o r z i t t i n g van de Tweede Kamer, zien wij geen v e r t a l i n g in het stuk. Met name het toen
m o n d e l i n g geuite v o o r n e m e n om de v e r v o e r s a u t o r i t e i t via een " k o p p e l v e r k o o p c o n s t r u c t i e " in de
m e t r o p o o l - r e g e l i n g op te nemen is door ons toen sterk o n t r a d e n . Helaas is een d e r g e l i j k e
bepaling wel opgenomen in de tekst van 1 mei 2012 van beide b u r g e m e e s t e r s .
O v e r i g e n s is het stuk van 1 mei j l . niet ter v a s t s t e l l i n g g e a g e n d e e r d in de A l g e m e n e Besturen van
de twee r e g i o ' s . Het ontbeert een w e t t e l i j k e status en derhalve heeft ook de door beide
b u r g e m e e s t e r s v e r z o c h t e r e a c t i e t e r m i j n geen formele status. Reageren staat v r i j , maar is geen
g a r a n t i e voor een erkenning of i n h o u d e l i j k e v e r t a l i n g van de reactie. Tot nu toe is onze
w a a r n e m i n g dat vooral op één d e n k l i j n g e c o m m u n i c e e r d wordt, namelijk vanuit de blauwdruk die
in Den Haag en Rotterdam in de afgelopen j a r e n is uitgedacht.
In de a a n b i e d i n g s b r i e f is niet verwoord dat men in de door de gemeenten ingezonden reacties
l e g i t i m a t i e zoekt om een stuk te zenden aan het nieuwe kabinet. Van dit voornemen is wel in
v e r g a d e r i n g e n gewag gemaakt door leden van de Dagelijks Besturen van de r e g i o ' s .
P r o c e d u r e e l is de vraag aan de orde of een reactie alleen aan beide b u r g e m e e s t e r s in hun
h o e d a n i g h e i d van v o o r z i t t e r s van de regio's niet het uitgangspunt "De Raden zijn aan zet"
o n d e r g r a a f t . Wij geven u in overweging of het niet gewenst is het stuk van de beide
b u r g e m e e s t e r s en de reacties daarop in een breder verband in te k a d e r e n . Zoals op de
E x p e r t m e e t i n g van 30 maart te Schiedam is a f g e s p r o k e n , zou deze gevolgd worden door een
t w e e d e e x p e r t m e e t i n g op een moment nadat een c o n c e p t - r e g e l i n g beschikbaar zou z i j n . Dat
moment is er nu.
Op grond van de a f s p r a k e n van 30 maart en 4 april 2012 hebben wij het door de b u r g e m e e s t e r s
van Den Haag en Rotterdam o p g e s t e l d e document " Z i e n s w i j z e d o c u m e n t M e t r o p o o l r e g i o " voor
advies v o o r g e l e g d aan d e s k u n d i g e n . Wij zenden het vandaag door ons ontvangen advies van
Professor Fleurke aan u door.
In het advies van Professor Fleurke worden 6 belangrijke conclusies g e t r o k k e n . Daarnaast
a d v i s e e r t hij ons om met betrekking tot de "proeve voor een regeling" (hoofdstuk 5 en 6 van de
" Z i e n s w i j z e " ) een gedegen j u r i d i s c h e analyse en advies te vragen op het aspect d e m o c r a t i s c h e
l e g i t i m i t e i t , inclusief een beoordeling van de c o n s e q u e n t i e s voor de b e v o e g d h e d e n van de raden
en de g e m e e n t e l i j k e a u t o n o m i e . Gelet op de o m v a n g r i j k e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a c h t die de in het
d o c u m e n t vervatte proeve voor een regeling i m p l i c e e r t , w a a r t e g e n Professor Fleurke ons vanuit
zijn b e s t u u r s k u n d i g e optiek w a a r s c h u w t , hebben wij ons dit ter harte g e n o m e n . Overigens is op
30 maart a f g e s p r o k e n dat van meerdere d e s k u n d i g e n advies ingewonnen zal w o r d e n . Het j u r i d i s c h
advies v e r w a c h t e n wij over ongeveer a n d e r h a l v e week en zodra o n t v a n g e n , zullen wij u deze
toezenden.
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O n d e r w i j l v e r d i e n e n de 6 c o n c l u s i e s die Professor Fleurke in zijn advies verwoord naar ons
o o r d e e l p r i o r i t a i r e aandacht van de raden:
1)

Het huidige proces voldoet in de ogen van Professor Fleurke niet aan de eisen van een
o r g a n i s c h proces van o n d e r o p . Het behoud van de zeer w a a r d e v o l l e institutie als de
N e d e r l a n d s e gemeente noodzaakt naar zijn mening juist wel een geleidelijk proces van
onderaf. Hij raadt ons een strategie aan w a a r b i j van onderaf tot g e m e e n s c h a p p e l i j k e
o o r d e e l s v o r m i n g wordt g e k o m e n . "Dat vergt t i j d , tenminste enkele j a r e n . Veel meer tijd
dan bij een eenvoudig besluit tot s a m e n w e r k i n g t u s s e n bestaande r e g i o b e s t u r e n nodig zou
z i j n " . Wij zien hierin de noodzaak om het adagium "De Raden zijn aan zet" meer accent en
invulling te g e v e n . Ons voorstel is om het r a d e n i n i t i a t i e f versterkt voor te zetten en als
raden onze v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d te nemen. Dit is overigens door ieder tot nu toe
o n d e r s c h r e v e n , ook t i j d e n s de h o o r z i t t i n g van de Tweede Kamer op 19 april door de
b u r g e m e e s t e r van Den Haag.

2)

De noodzaak van het o p r i c h t e n van een nieuwe i n s t i t u t i e wordt niet a a n g e t o o n d , stelt
Professor Fleurke vast. Een c o n t e x t u e l e a n a l y s e , met inbegrip van de taken van alle
o v e r h e d e n , dus ook de v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n van Rijk en provincie ontbreekt in de
huidige s t u k k e n . Deze is in zijn ogen wel een v e r e i s t e . Het enkel opsommen van vele
d o e l e n , k n e l p u n t e n en a m b i t i e s in het stuk van 1 mei j l . leidt niet v a n z e l f s p r e k e n d tot de
noodzaak van het o p r i c h t e n van een nieuwe i n s t i t u t i e als nu v o o r g e s t e l d door beide
b u r g e m e e s t e r s . Dit o n d e r s t r e e p t de vraag die bij velen leeft: waarom het nodig is dat elke
nieuwe s a m e n w e r k i n g weer met een nieuwe o v e r h e i d s b u r e a u c r a t i e en kleilaag in het
openbaar bestuur g e p a a r d zou moeten gaan. Kan dat niet gewoon geregeld w o r d e n , of
o n t b r e k e n daarvoor de c o m p e t e n t i e s en k w a l i t e i t e n in de bestaande instituties en moet
daar dan niet iets aan gedaan w o r d e n ?

3)

Het s a m e n w e r k i n g s m o d e l wordt w e l i s w a a r in het z i e n s w i j z e d o c u m e n t als "licht"
v o o r g e s t e l d , maar als men wat dieper kijkt naar de o n t w e r p r e g e l i n g is er alle aanleiding
deze " l i c h t h e i d " in t w i j f e l te t r e k k e n . Professor Fleurke onderbouwt deze twijfel op 6
punten en w a a r s c h u w t tegen de i m p l i c i e t e o n t w i k k e l i n g van een vierde b e s t u u r s l a a g .

4)

De kleine en m i d d e l g r o t e g e m e e n t e n komen er bekaaid van af in de v o o r g e s t a n e nieuwe
r e g e l i n g . De s t e m v e r h o u d i n g e n zoals v o o r g e s t e l d in de o n t w e r p r e g e l i n g zijn zeer in het
v o o r d e e l van de twee grootste gemeenten Den Haag en Rotterdam, zo toont Professor
Fleurke aan.

5)

In weerwil wat op 30 maart en 4 april door Professor Fleurke expliciet werd bepleit, is niet
een e x i t - a r r a n g e m e n t g e d u r e n d e de looptijd van de regeling opgenomen voor individuele
g e m e e n t e n in de c o n c e p t - r e g e l i n g van 1 mei. Met een horizonbepaling had dit wel in de
regeling moeten staan, vindt professor Fleurke. Beide ontbreken als elementaire
v o o r z i e n i n g e n ter b e s c h e r m i n g van de z e l f s t a n d i g h e i d van de g e m e e n t e n . De huidige
c o n c e p t - r e g e l i n g maakt de weg vrij om uittreding van een gemeente te b l o k k e r e n .

PAGINA 4

In s a m e n h a n g met d w a n g b e p a l i n g e n in de o n t w e r p - r e g e l i n g (het dagelijks bestuur kan ten
laste van de gemeente een besluit doen u i t v o e r e n , dit geheel naar het oordeel van het
dagelijks bestuur), waardoor de z e g g e n s c h a p van de gemeente ernstig wordt aangetast
(hierover in het komend j u r i d i s c h advies meer), stellen wij de vraag of dit niet een ernstige
inbreuk op de positie en b e v o e g d h e d e n van de raden en van de g e m e e n t e l i j k e autonomie
is.
6)

De bijzondere positie van de v e r v o e r s a u t o r i t e i t in de c o n c e p t - r e g e l i n g , waarvan
v o o r g e s t e l d wordt deze op een getrapte wijze en niet direct door de raden in te s t e l l e n , in
relatie tot door de twee b u r g e m e e s t e r s v o o r g e s t a n e rol van de Provincie Z u i d - H o l l a n d ,
wordt door Professor Fleurke van grote v r a a g t e k e n s v o o r z i e n . Hij concludeert en adviseert
met grote nadruk af te zien van pogingen om de Provincie Z u i d - H o l l a n d deel te laten
uitmaken van de regeling en billijkt in onze ogen daarmee de houding die de Provincie
Z u i d - H o l l a n d heeft i n g e n o m e n .

Het advies van Professor Fleurke staat uw Raad ter beschikking voor het eigen proces van
o o r d e e l s v o r m i n g en b e s l u i t v o r m i n g .
Daarnaast geven wij uw Raad in o v e r w e g i n g om dit advies in combinatie met nog komende
a d v i e z e n en analyses te benutten in het Radeninitiatief. Zoals beoogd wordt met de door ieder
o n d e r g e s c h r e v e n d o e l s t e l l i n g "De raden zijn aan zet" en o v e r e e n k o m s t i g het door ieder gedragen
u i t g a n g s p u n t dat het proces van s a m e n w e r k i n g in de z u i d f l a n k van de Randstad een "organisch
proces van o n d e r o p " dient te z i j n , dat moet leiden tot d e m o c r a t i s c h g e l e g i t i m e e r d e
samenwerking.
De i n i t i a t i e f g r o e p zal binnenkort b i j e e n k o m e n . Ons voorstel is om de opzet van een tweede
e x p e r t m e e t i n g te b e s p r e k e n .
Ons v o o r s t e l is om vanuit de g e z a m e n l i j k e zorg over de d e m o c r a t i s c h e legitimiteit en de positie
van de v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e organen (Raden en Staten) de s a m e n w e r k i n g met de Provincie
Z u i d - H o l l a n d in stand te houden op de wijze zoals deze op 30 maart t i j d e n s de e x p e r t m e e t i n g te
Schiedam gestalte k r e e g . De C o m m i s s a r i s van de Koningin is bereid om op korte termijn met een
d e l e g a t i e van de i n i t i a t i e f g r o e p vanuit deze g e z a m e n l i j k e zorg van gedachten te w i s s e l e n .
De v o o r t z e t t i n g van het initiatief van de r a d e n , zoals begonnen op 30 maart en 4 a p r i l , met een
v o l g e n d e , tweede e x p e r t m e e t i n g van de raden kan wellicht niet alleen de eigen o o r d e e l s v o r m i n g
van uw Raad v o e d e n , maar wellicht tevens leiden tot een gezamenlijk document voor de nieuwe
Tweede Kamer en voor een na de vorming daarvan nieuw aan te treden kabinet. Gelet op het
w e g v a l l e n van t e r m i j n e n als gevolg van het s t o p g e z e t t e w e t g e v i n g s t r a j e c t WGR + , waardoor een
nieuwe ontstane situatie is ontstaan en rekening houdend met de o m s t a n d i g h e i d van de
v e r k i e z i n g e n , zijn wij van mening dat de tweede e x p e r t m e e t i n g zorgvuldig gepland en voorbereid
moeten w o r d e n .
Een z o r g v u l d i g proces van onderop moet nog serieus gestalte k r i j g e n . Daarom dient naar ons
o o r d e e l v o o r k o m e n te worden dat een b e e l d v o r m i n g ontstaat als zouden alle 24 g e m e e n t e r a d e n
een m e t r o p o o l m o d e l w e n s e n , zoals nu door de twee b u r g e m e e s t e r s van Den Haag en Rotterdam
wordt verwoord in hun stuk van 1 mei 2 0 1 2 .
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Dit zou ook een o n e i g e n l i j k element vormen In de c o m m u n i c a t i e naar de landelijke politieke
p a r t i j e n die bezig zijn met het o p s t e l l e n van hun v e r k i e z i n g s p r o g r a m m a ' s . Met Professor Fleurke
zijn wij van mening dat een goed proces met een meerjarige looptijd nodig is. Het gaat om grote
d e m o c r a t i s c h e b e l a n g e n . Voorkomen moet immers w o r d e n , zo schrijft hij in zijn advies op pagina
2, dat " g e m e e n t e l i j k e b e v o e g d h e d e n v e r d a m p e n en g e m e e n t e l i j k e v e r k i e z i n g e n dus nutteloos
worden".
De raden zijn als e n i g e n , als direct door de b e v o l k i n g gekozen o r g a n e n , h o o f d v e r a n t w o o r d e l i j k
voor dit proces. Wij vragen u met ons na te denken over de optie om de tweede e x p e r t m e e t i n g
van de raden na het z o m e r r e c e s te p l a n n e n , waardoor het mogelijk wordt in de v o o r b e r e i d i n g
ervan alle relevante i n f o r m a t i e , zowel het huidige advies van professor Fleurke als de komende
a d v i e z e n , te kunnen d o o r g r o n d e n .

Met v r i e n d e l i j k e groet,
Frank R i j n e v e e n ,

Ulbe Spaans,

v o o r z i t t e r van de E x p e r t m e e t i n g van de
raden op 30 maart 2012 en p r e s i d i u m v o o r z i t t e r
van de Raad van de gemeente W e s t l a n d

voorzitter van de i n i t i a t i e f g r o e p d e m o c r a t i s c h e
legitimiteit van de raden en w o o r d v o e r d e r
" M e t r o p o o l " voor de Raad van de gemeente
Westland

—t?"

Deze brief is verzonden aan:
De Raden van de 24 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden;
De Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland;
De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland;
De Colleges van burgemeester en wethouders van de 24 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam en
het Stadsgewest Haaglanden;
De Burgemeesters van de 24 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest
Haaglanden;
Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Het Algemeen Bestuur van de stadsregio's Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden.
Bij deze brief is bijgevoegd:
Advies Professor dr. F. Fleurke;
Het woordelijk verslag van de Expertmeeting van 30 maart 2012;
Het woordelijk verslag van de Democratie en Bestuur van 4 april 2012.

ANALYSE ZIENSWIJZEDOCUMENT METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG d.d. 1-05-2012
T.a.v. de heer Ulbe Spaans, voorzitter Initiatiefgroep Raden Democratische Legitimiteit
Metropool
Inleiding
Het denken over een Metropoolregio in de zuidflank van de Randstad dateert al van voor het
regeerakkoord van het kabinet Rutte. Daarbij lag aanvankelijk het accent op een grotere
samenwerking tussen het stadsgewest Den Haag en de stadsregio Rotterdam, om op deze wijze
te komen tot een groter te besturen en te coördineren gebied. Na het voornemen van de regering
tot afschaffing van de Wgr+ regio's, dus ook die van Rotterdam en Den Haag, is van de nood een
deugd gemaakt door zelf het initiatief te nemen voor de oprichting van een nieuw openbaar
lichaam dat 24 gemeenten zal omvatten. Inmiddels is door de val van het kabinet Rutte de
context voor de tweede keer veranderd. De wet tot afschaffing van de regio+ besturen ligt nog
voor het advies bij de Raad van State, en het ziet er niet naar uit dat het tot spoedige behandeling
van de wet in de Tweede Kamer komt. Desondanks, of wellicht juist daarom, hebben de
burgemeesters van Rotterdam en Den Haag in hun hoedanigheid van voorzitter van de twee
eerder genoemde regio's per 1 mei 2012 een zienswijzedocument over een op te richten
Metropool regio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan de desbetreffende 24 gemeentebesturen
verzonden, met het verzoek aan elke gemeente haar zienswijze daarop te geven.
Deze analyse beoogt daaraan enige ondersteuning te geven vanuit bestuurskundig perspectief.1
Eerst besteden we aandacht aan enkele processuele aspecten van het project (par. 1), vervolgens
gaan we in op het doel en de ambities van het in te stellen openbaar lichaam (par. 2), de
bestuurlijke organisatie die in het concept van de gemeenschappelijke regeling is ontworpen
(par. 3), en ten slotte wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen de beoogde
metropoolvorming en de in te stellen Vervoersautoriteit (par. 4).
1. Timing en tempo van het proces
Het besluit om ondanks de veranderde context door te zetten en een zienswijzedocument over het
oprichten van een Metropoolregio in de zuidflank van de Randstad aan de betrokken gemeenten
voor te leggen, is zo te zien ingegeven door twee overwegingen. In de afgelopen periode is al
veel bestuurlijke tijd en moeite in het project geïnvesteerd met als hoogtepunt het congres
"MRDH krijgt kleur" op 4 april 2012 in Zoetermeer. De tweede overweging is dat de kans groot
wordt ingeschat dat nu het momentum aanwezig is om tot bestuurlijke vernieuwing in het gebied
te komen, ook als het wetsontwerp tot afschaffing van de Wgr+ gebieden door een nieuwe
regering zou worden ingetrokken. Daarmee wordt echter een preliminaire vraag vermeden: Kan
beter (effectiever, efficiënter, democratischer, sneller) tot samenwerking in het gebied worden
' Een juridische analyse zou specifiek betrekking moeten hebben op de juridische merites van de 'Proeve van een
gemeenschappelijke regeling' (deel C) van het voorstel.

gekomen door het opbouwen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling tussen 24 gemeenten,
of kan samenwerking op grotere schaal beter worden bereikt door samenwerking, of op termijn
fusie, tussen de twee bestaande WgH-besturen? Het eerste betekent dat fundamentele vragen
zullen moeten worden beantwoord over nut en noodzaak van een Metropoolregio en over
kwesties als aantasting van de gemeentelijke autonomie en de democratische legitimiteit van het
nieuw te vormen bestuur. Bij de tweede optie wordt voortgebouwd op de ervaringen in het
verleden, waarbij eventuele tekortkomingen in beide instituties kunnen worden gerepareerd. De
afspraak in het regeerakkoord Rutte om de Wgrf regiobesturen af te schaffen wordt vrij
algemeen betreurd, behalve door de provincies en het IPO.2 Inmiddels is door de recente
landelijke politieke ontwikkelingen het voortbestaan van het stadsgewest Den Haag en de
stadsregio Rotterdam lang niet ondenkbaar.
Het organiseren van samenwerking tussen 24 gemeenten met zeer verschillende en soms
tegenstrijdige belangen in de vorm van een metropoolbestuur is een veel ingrijpender proces dan
het bewerkstelligen van meer samenwerking tussen twee bestaande regiobesturen. In de eerste
plaats worden met de oprichting van een Metropoolregio de bestaande omgangsvormen in de
twee regio+ besturen doorbroken; in een metropoolbestuur zullen nieuwe formele en informele
instituties moeten worden gevormd, die aansluiten op de nieuwe bestuurlijke verhoudingen. In
de tweede plaats wordt het voortbestaan van de gemeenten in hun huidige zelfstandigheid onder
druk gezet, zeker wanneer de Metropoolregio eenmaal op stoom is gekomen. De roep om
eenwording in plaats van samenwerking tussen gemeenten zal steeds luider klinken. Als meer en
meer gemeentelijke bevoegdheden 'naar boven' verdwijnen, en de controle- en
sturingsmogelijkheden van de raden beperkter wordt, onvoldoende zijn, of slap worden
uitgeoefend, verliezen de beide hoofdkenmerken van de gemeente - relatieve zelfstandigheid
(initiatiefrecht) en integrerend vermogen (afstemming tussen taken) - hun betekenis, omdat deze
kenmerken op het hogere niveau worden gedupliceerd. Dat houdt in dat het bestaansrecht van
een flink aantal gemeenten verdwijnt. Dat opent de weg naar opheffing, herindeling en fusies in
het gebied. Met andere woorden, als de instelling van een Metropoolregio voor de zuidelijke
Randstad tot gevolg zou hebben dat gemeentelijke bevoegdheden verdampen, en gemeentelijke
verkiezingen dus nutteloos worden, leidt dat onherroepelijk tot herindeling en gemeentelijke
fiisies. Als dat de doelstelling op de langere termijn zou zijn, is de vorming van een Metropool
een wel heel lange en kostbare omweg.
Wordt overtuigend aangetoond dat met het oog op het bevorderen van een grotere 'dynamiek in
het gebied' (meer werkgelegenheid, meer welvaart) de vorming van een Metropoolregio in de
zuidvleugel van de Randstad noodzakelijk is, dan is het raadzaam dat daarbij een strategie wordt
gevolgd waarbij van onderaf tot gemeenschappelijke oordeelsvorming wordt gekomen. Dat vergt
tijd, tenminste enkele jaren.3 Veel meer tijd dan bij een eenvoudig besluit tot samenwerking
2

Zoals bleek tijdens het Rondetafelgesprek van de TK. commissie BZK op 19 april 2012. Ook de burgemeester van
Den Haag sprak daarbij expliciet zijn treurnis uit over het verdwijnen van de regio+ besturen.
3
Een van de redenen dat de vele voorstellen tot bestuurlijke reorganisatie jammerlijk zijn mislukt, is dat de indieners
van deze voorstellen een beperkt tijdshorizon voor ogen hadden, meestal hun ambtsperiode. Daarmee worden twee
zaken miskend. In de eerste plaats de weerbarstigheid van de materie: bestaande instituties laten zich niet
gemakkelijk verstoten. Maar ook de onderliggende reden hiervoor: eeuwenoude formele instituties zijn uit een
oogpunt van democratisch en zorgvuldig bestuur (meestal) hoogst waardevol, en men dient zich daarom wel zeer
goed te bedenken deze voor onzekere, 'betere' zaken af te schaffen (de benadering van het institutioneel
conservatisme). Dit geldt zeker de institutie van de Nederlandse gemeente.

tussen bestaande regiobesturen nodig zou zijn. In het zienswijzedocument is echter niet gekozen
voor een opwaartse strategie. Gekozen is voor een groeimodel binnen de (op te richten)
Metropoolregio, waarbij evenwel - hoe licht de regeling verder ook is - kemzaken als de
inrichting van het bestuur en de te volgen besluitvormingsprocedures zijn vastgelegd.
Conclusie: Gezien de belangen die op het spel staan (de toekomstige democratische legitimiteit
van het bestuur in de regio; het behoud van een zeer waardevolle institutie als de Nederlandse
gemeente met in vergelijking tot andere landen een relatief grote mate van zelfstandigheid) is bij
de vorming van een Metropoolregio een geleidelijk proces van onderaf geboden. Het proces tot
dusver voldoet niet aan dit vereiste.
2. Doel en ambities van het openbaar lichaam
De doelstelling van het instellen van een Metropoolregio is kortweg het bevorderen van welvaart
in het gebied. Daarbij wordt een reeks van knelpunten genoemd, die evenzoveel redenen zijn
voor intensievere samenwerking tussen de gemeenten: imperfect transportsysteem; isolatie en
versnippering gebiedsdelen; uiteengroeien concentraties bevolking en werk; veroudering van
woon- en werkgebieden; lage kwaliteit en aantrekkingskracht leef- en werkklimaat; onvoldoende
inzet op Europese fondsen. In het document wordt gesteld dat de oprichting van een
Metropoolregio zich zal vertalen in banengroei. Nergens in het document wordt echter het
middel (Metropoolregio) op een enigszins rationele en inzichtelijke wijze gekoppeld aan het
doel: meer welvaart/banengroei en het wegnemen van de aangegeven knelpunten. De
voorspelling dat via het causale mechanisme van een Metropoolbestuur een bijdrage van
miljarden euro extra aan het Bruto Regionaal Product zal worden gegenereerd, wordt in de verste
verte niet onderbouwd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de functie van een Metropoolbestuur
voor het bevorderen van samenwerking tussen de twee of drie universiteiten in de regio;
daarvoor zijn heel andere omstandigheden en elementen van belang. De verwijzingen naar
funderende studies zijn vaag of ontbreken.4
Omineus zijn uitspraken als "Kenniswerkers vestigen zich wereldwijd vooral in
grootstedelijke regio's." Dit ligt voor de hand; zouden zij zich soms op het platteland willen
vestigen? Maar belangrijker, de zuidflank van de Randstad is al een grootstedelijke regio. Dat het
geen bestuurlijke regio is, maar wordt overkoepeld door een provincie, zal kenniswerkers
onverschillig zijn. Dat geldt ook voor de subsidieverleners van de Europese Unie.
Ook de analyse waarom de zuidflank achterblijft bij de noordflank van de Randstad schiet
tekort. Kriskras wordt een aantal factoren genoemd, met soms onderwijs als hoofdfactor. Een
beschouwing dat ook andere overheden, zoals het Rijk, wellicht een taak m.b.t. het bevorderen
van welvaart in het gebied hebben, en hoe deze taken zich uit een oogpunt van constitutionele
harmonie tot elkaar verhouden, ontbreekt geheel. Het enige dat op het terrein van de bestuurlijke
verhoudingen is vermeld, is dat alle gemeenten aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (moeten) bijdragen. Bij een benadering op basis van verlengd bestuur zou men eerder
verwachten dat de vraag gesteld werd, wat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bijdraagt aan
de potentie en bestuurlijke kracht van de aangesloten gemeenten.
4

Meer in het algemeen hebben de ervaringen met de toekomststudies van de WRR geleerd dat verrassingsvrije
toekomstverkenningen een beperkte waarde hebben, terwijl studies die gebouwd zijn rond veronderstelde
verrassende gebeurtenissen en ontwikkelingen niet serieus worden genomen.

Conclusie: Bij het verwoorden van het doel en de ambities van het openbaar lichaam wordt niet
op een overtuigende wijze de relatie aangetoond tussen het middel - de Metropoolregio - en de
verwachte opbrengsten daarvan. Het opsommen van vele doelen, knelpunten en ambities leidt
niet vanzelfsprekend tot de noodzaak van het oprichten van een nieuwe institutie. Een
contextuele analyse, met inbegrip van de taken en verantwoordelijkheden van de andere
overheden (Rijk, provincie), is daarbij een vereiste.
3. Bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam
Taken en bevoegdheden
In het document wordt een groot aantal taken genoemd waarop gemeenten (en andere
instellingen) - al of niet coalitiegewijs - intensiever gaan samenwerken. De zwaarte van de
samenwerking is weergegeven in drie ringen: van niet-vrijblijvende samenwerking waarbij
taken, bevoegdheden en geld worden overgedragen (ring 1) tot vrijwillige samenwerking zonder
overdracht van machtsbases (ring 3). Er lijkt sprake te zijn van een lichte regeling: vooral
samenwerking in de tweede en derde ring, en weinig taken die zich in ring 1 bevinden (afgezien
van taken op het terrein van verkeer en vervoer). Het document ademt een pragmatische,
uitvoeringsgerichte geest. Aan het uitgangspunt dat geen nieuwe bestuurslaag gebouwd wordt,
maar sprake zal zijn van verlengd lokaal bestuur, is gevolg gegeven door consultatie van de
gemeentebesturen in besluitvormingsprocessen als beginsel voor te schrijven, door een kleine
ambtelijke organisatie voor de Metropoolregio te projecteren, alsook door het feit dat alle
aangesloten gemeenten een plaats hebben in zowel het Algemeen als Dagelijks Bestuur. Dat door
dit laatste een onwerkbare besluitvormingssituatie ontstaat, en in de hand wordt gewerkt dat
naast het DB een daadwerkelijk uitvoerend of voorbereidend DB ontstaat, lijkt de opstellers van
het document niet te deren.
Als men wat dieper kijkt naar de ontwerpregeling zelf (deel C), is er alle aanleiding om de
lichtheid van de regeling ter discussie te stellen. We geven daarvoor zes redenen:
1. Ring 2 omvat met name "het optimaal benutten van het voorzieningenniveau". Hieronder
wordt verstaan het ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijk regionaal beleid (zie art. 2).
Wat precies onder een gezamenlijk regionaal beleid m.b.t. het voorzieningenniveau wordt
verstaan en wat de reikwijdte daarvan is, is onduidelijk. In ieder geval ontbreekt in de
ontwerpregeling een heldere, limitatieve opsomming van taken en bevoegdheden.
2. Het gaat hierbij niet alleen om overheveling van verordenende bevoegdheden van het
gemeentelijke niveau naar het metropoolniveau, maar ook om het recht plannen te maken en
besluiten te nemen op een groot aantal beleidsterreinen. Plannen en besluiten kunnen de
autonomie van aangesloten gemeenten even sterk aantasten als het overdragen van een
ordenende bevoegdheid.
3. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat een groeimodel wordt gevolgd. Maar dan wel een
groeimodel, dat - zoals we eerder stelden - wordt toegepast, nadat de Metropoolregio tot stand
is gebracht. Dit schept alle ruimte voor het in werking treden van mechanismen als de doctrine of
implied powers (de neiging om belendende beleidsvelden, incl. de daaraan gelieerde
bevoegdheden, toe te voegen aan een gegeven taak om die taak nog beter uit te oefenen), en
sluipende centralisatie OÏVIQ\ function creep (de institutie schept de gelegenheid tot vergroting

van het takenpakket en de leiding maakt daar wanneer de omstandigheden dit vergen graag
gebruik van).
4. De geformuleerde missie (p. II) roept veel meer het beeld op van een agglomeratiebestuur
(vierde bestuurslaag) dan een gemeentelijke Metropoolregio waarvan het uitgangspunt verlengd
lokaal bestuur is.
5. In de conceptregeling is - anders dan in de voorgenomen wetswijziging van de Wgr is
voorgeschreven - niet de bepaling opgenomen dat als in de looptijd van een regeling een nieuwe
gemeentelijke bevoegdheid wordt overgedragen, daarvoor unanimiteit nodig is.
6. Volgens art. 2.6 kunnen voor de deelnemende gemeenten bindende elementen worden
opgenomen, met als enige conditie consultatie. Waarom zijn geen gedifferentieerde
besluitvormingsprocedures opgenomen, bijv. in de vorm van gekwalificeerde meerderheden of
herzieningsprocedures a la de Europese Unie?
Conclusie: Hoewel als uitgangspunt van de conceptregeling is gekozen voor een licht
samenwerkingsmodel, is bij het ontwerpen daarvan veel ruimte gecreëerd om in de loop der tijd
uit te groeien tot een vierde bestuurslaag.
Stemverhoudingen en stemmenweging
De stemverhoudingen zijn zeer in het voordeel van de twee grootste gemeenten. Dat komt omdat
voor het stemgewicht de inwonertallen bepalend zijn. Dat doet geen recht aan de verschillende
belangen, posities en kansen in het metropoolgebied. Men zou daarom, gezien de doelstelling
van de metropool: vergroting van de welvaart, ofwel optimale benutting van economisch,
sociaal, cultureel en natuurlijk kapitaal in het gebied, factoren als de lokale economische
slagkracht en ambities, de kwaliteit van woon- en werkgebieden, de ontwikkelingspotenties en
de natuurlijke waarde van gebiedsdelen moeten laten meewegen. Op een aantal van deze en
soortgelijke factoren zou een aantal evenwaardige deelgebieden moeten worden onderscheiden,
die ieder evenveel aanspraak op effectief stemrecht hebben, zodat niet uitsluitend het inwonertal
bepalend is.
Conclusie: De weging van de uitgebrachte stemmen in het Algemeen Bestuur dient niet alleen te
worden bepaald door het aantal inwoners, maar ook door de ontwikkelingspotenties en de
natuurlijke waarden van de afzonderlijke gebiedsdelen.
Uittreding en opheffing
Een individuele gemeente kan uittreden (art. 5: 2), maar over de (financiële) voorwaarden
waaronder de uittreding kan worden geëffectueerd is niets inhoudelijks bepaald. Het kan een
gemeente die wenst uit te treden, dus moeilijk worden gemaakt. Het niet vooraf bepalen van de
materiële regels voor uittreding is voor de bij de regeling aangesloten gemeenten te beschouwen
als een beperking op hun zelfstandigheid. Hetzelfde geldt naar analogie voor de opheffing van de
regeling. Uiteraard moet een Metropoolbestuur een ruime periode worden gegund om zijn nut
aan te tonen, bijvoorbeeld 10 jaar. Maar het ligt dan tevens in de rede een eindigheid van de
regeling vast te leggen, met de daaruit voortvloeiende noodzaak tot het opnieuw instellen van de
regeling, als dit door de gemeenten noodzakelijk en gewenst wordt beschouwd. Een soortgelijke
elementaire voorziening was ook opgenomen in de Wet Bestuur in verandering, waarin een
regeling werd getroffen voor de kaderwetgebieden.In het voorliggende document is echter het

tegenovergestelde het geval: artikel 5: 4 (opheffing) stelt dat de regeling kan worden opgeheven
bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle (curs. ff) deelnemers.
Conclusie: In de regeling dient voor individuele gemeenten gedurende de looptijd van de
regeling een exit-arrangement te worden beschreven. Daarnaast dient in de regeling een
horizonbepaling te worden opgenomen. Beide elementaire voorzieningen ter bescherming van de
zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten ontbreken in het zienswijzedocument.
4. Verhouding Metropoolbestuur en Vervoersautoriteit
Een kerntaak van het Metropoolbestuur is verkeer en vervoer. Het betreft een van oorsprong
rijkstaak die is gedecentraliseerd naar de huidige regio+ besturen. Met de opheffing daarvan ziet
het er naar uit dat deze taak, met de daarbij behorende bevoegdheden en budget, toevalt aan de
provincies, met uitzondering van de toekomstige regiobesturen in de Randstad. Het
Metropoolbestuur zou daarmee ruim een half miljard euro op jaarbasis voor de uitoefening van
deze ordenende taak te besteden krijgen. In de conceptregeling wordt de taak op het gebied van
verkeer en vervoer feitelijk uitgevoerd door een commissie als bedoeld in art. 25 Wgr (aangeduid
als de Vervoersautoriteit in het gebied), aan wie de in art. 2.3 t/m 2.6 genoemde taken zijn
opgedragen. In deze Vervoersautoriteit hebben zitting de wethouders verkeer en vervoer van de
deelnemende gemeenten, waarbij de wethouder van Rotterdam zes stemmen heeft, die van Den
Haag vijf stemmen en de overige gemeenten elk één stem. Voorts heeft "een vertegenwoordiger
van de provincie" zitting in de Vervoersautoriteit. Over hoeveel stemmen deze
vertegenwoordiger beschikt is niet bekend.
Positie provincie
Het onderbrengen van de Vervoersautoriteit in het samenwerkingsverband van de gemeenten
zonder dat de provincie deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling, schept een bijzonder
probleem. Teneinde te bereiken dat de besluiten (in de commissie) op het gebied van verkeer en
vervoer adequaat worden afgestemd op de besluiten die door het Metropoolbestuur en de
provincie worden genomen op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, economie, wonen en
bouwen, zijn niet twee aparte organen opgericht, maar is de Vervoersautoriteit geïntegreerd in de
gemeenschappelijke regeling voor het Metropoolbestuur. De gemeentelijke initiatiefnemers van
de Metropoolregio hebben daarbij willen bewerkstelligen dat de provincie niet alleen deelneemt
aan de Vervoersautoriteit, maar ook voluit toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling, zodat
directe afstemming met het provinciale beleid kan plaatsvinden. Maar omdat deze regeling een
breed takenpakket heeft en toetreding tot de regeling dus een vermenging van taken op een groot
aantal beleidsterreinen zou opleveren, heeft de provincie besloten geen zetel in het regiobestuur
te aanvaarden, en te volstaan met deelname aan de commissie (Vervoersautoriteit). Intussen kan
de provincie niet gedwongen worden om toe te treden tot de Metropoolregio, tenzij dit wettelijk
zou worden geregeld, maar dit zou leiden tot een ernstige vorm van constitutionele disharmonie.
De provincie geeft de voorkeur aan het vertrouwde overleg op basis van de bevoegdheden
waarover ze op de desbetreffende terreinen beschikt. Daar valt ook veel voor te zeggen. Een
constructie waarbij 24 gemeenten en een provincie een gemeenschappelijke regeling zouden
vormen met een zo breed takenpakket met voornamelijk sturende en ordenende taken, zou wel
heel sterk lijken op de benadering van complementair bestuur die eindjaren 70 in zwang was

(het streven naar meer horizontale verhoudingen in het binnenlands bestuur). Deze benadering is
niet in wetgeving omgezet, omdat de voordelen daarvan - bestuurlijke betrokkenheid en directe
onderlinge afstemming - niet opwegen tegen de nadelen: onvoldoende transparantie en gebrek
aan ongedeelde verantwoordelijkheid.
Conclusie: Bij de verdere bestuurlijke vormgeving van een Metropoolregio in de zuidflank van
de Randstad dient men af te zien van pogingen de provincie deel te laten uitmaken van het
Metropoolbestuur. De eigenstandigheid van de provincie dient te worden gerespecteerd.
Prof. dr F. Fleurke
Amsterdam, 4 juni 2012
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METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG
MRDH-Congres op woensdag 4 april 2012 t e Zoetermeer
Deelsessie 4 : Democratie en bestuur.
De heer Spaans: Wat voor mij belangrijk is, is dat
we met z'n allen uitkijken naar een gemeenschappelijke regeling, maar misschien zijn er ook andere
constructies mogelijk die wij op dit moment niet op
ons netvlies hebben. De minister heeft ons zojuist
nadrukkelijk uitgenodigd ook die varianten te verkennen.

Donatello Piras: Welkom, dames en heren. We
zijn op deze mooie dag 4 april al vier minuten over
de oorspronkelijke aanvangstijd heen, vandaar dat
we, gezien ook de eindtijd die weer moeten halen
vanwege het feit dat we parallelle sessies hebben,
snel van start gaan.
Het programma is als volgt. Om uiterlijk vijf voor
half zes begint het zogenaamde Greet-gedeelte van
deze bijeenkomst, waar u de mogelijkheid krijgt
ook nog even te kijken welk resultaat de anderen
hebben behaald. Omstreeks die tijd moeten we dus
klaar zijn, omdat ook anderen dan hier weer binnen moeten kunnen komen. In deze Meet-sessie
krijgt u de gelegenheid uw mening te geven en aan
te geven welke prioriteiten u wilt hebben op het
gebied van democratie en bestuur.
Zo meteen zal ik zowel Nico als Ulbe nog even
vragen waarom we hier ook alweer bij elkaar zijn
en wat belangrijk is. Daarna zal ik het woord geven
aan professor Fleurke, die de gelegenheid krijgt om
vanuit zijn positie zoveel mogelijk toelichting te
geven en enige duiding van de mogelijkheden die u
allemaal hebt. Vervolgens is het woord aan Ewald
van Vliet, de burgemeester van Lansingerland en
de heer Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen,
die vanuit dat perspectief wellicht nog een toelichting kunnen geven. Na afloop daarvan krijgt u de
mogelijkheid vragen te stellen. Daarna bent u
helemaal aan zet, want zal ik u gedurende een
kwartier de gelegenheid geven om in groepen,
geografisch door elkaar heen, een, twee, maximaal
drie punten te bepalen die naar uw mening van
belang zijn, wat er ook gebeurt. Die punten zetten
wij op het scherm en zullen direct de munitie vormen die naar de organisatie toe gaat.
Wanneer is deze sessie voor jou geslaagd, Ulbe?

Donatello Piras: Nico, dezelfde vraag aan jou:
wanneer ben jij tevreden?
De heer Van Buren: Als aan het eind van de
bijeenkomst door vooral raadsleden bouwstenen
zijn geformuleerd die ze willen zien in hun rol als
raadslid, maar ook met het zicht op de regio, en
ook de dilemma's geschetst worden die zij zien in
de verhouding lokaal/regio, waarop we in het traject hierna de antwoorden moeten vinden. Dus
gewoon uitdagingen om het denken verder te zetten over hoe die inrichting gestuurd moet worden.
Donatello Piras: Dat lijkt me heel nuttig. Jij, Nico,
wijst erop dat die dilemma's met name straks in de
denktank naar voren zullen komen, waarin de
raadsleden een kwartier krijgen om ze te formuleren. Jij, Ulbe, wordt op je wenken bediend, want ik
ga nu direct het woord geven aan professor Fleurke.
De heer Fleurke: Mijn inleiding zal bestaan uit
drie delen. Eerst de theorie, en u zult zien dat niets
zo praktisch is als theorie. In de tweede plaats ga
ik na wat volgens mij eigenlijk de kern is van de
voorliggende stukken. In de derde plaats geef ik
nog een paar tips die de ontwerpers van de conceptregeling in acht zouden kunnen nemen.
Eén ding vooraf. Ulbe heeft zojuist aangekondigd
dat ik naast de gemeenschappelijke regeling nog
allerlei andere varianten zou kunnen presenteren,
maar dat doe ik niet. Ik ga ervan uit, zoals ook de
minister heeft gezegd, dat de Metropoolregio is
gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en die wet geeft op zichzelf al allerlei variaties
aan. Daar blijf ik binnen. Ik ga bijvoorbeeld niet
praten over de mogelijkheid van het instellen van
een stadsprovincie. Dat zou ook een oplossing
kunnen zijn voor de ambities die er zijn in de regio,
misschien wel een veel betere oplossing, maar
daarmee houd ik me vanmiddag niet bezig.
Eerst de theorie. U kent natuurlijk wel het verhaal
van het procrustusbed en de herbergier... Ik zie
echter aan wat blikken dat het toch noodzakelijk is
dit even te vertellen! Ergens in Italië oefende een
herbergier zijn vak uit. Hij had een regelmatige

De heer Spaans: Zoals ik in het plenaire gedeelte
al aangaf, is deze sessie geslaagd als er voldoende
informatie naar voren komt, en dan niet de voor de
hand liggende informatie die we met elkaar al op
ons netvlies hebben...
Donatello Piras: Of zouden kunnen weten!
De heer Spaans: Inderdaad, maar ik ben met
name benieuwd naar wat professor Fleurke boven
tafel krijgt van die zaken die we niet op ons netvlies hebben en die hij vanuit zijn specifieke deskundigheid wellicht voor ons kan duiden.
Donatello Piras: Het klinkt bijna filosofisch: wij
weten nog niet wat we niet weten. Op welke zaken
doel je precies?
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instroom van mensen die bij hem wilden logeren,
maar hij had maar één bed. Het verhaal wil dat, als
er een lange meneer of mevrouw kwam, hij zijn of
haar benen afzaagde, zodat hij of zij in het bed
paste en dat, als er een korte meneer of mevrouw
kwam, hij de betreffende persoon uit elkaar ging
rekken.
Die metafoor ben ik wel eens tegengekomen in
studies over de verhouding tussen de Europese
Unie en de aangesloten landen. De centrale term
daar is 'harmoniseren'. Harmoniseren betekent dat
de verschillende landen over allerlei beleidsterreinen hun eigen regelingen en wetgeving aanpassen,
en wel zodanig dat het uniforme regelingen worden. Dat is heel essentieel bij harmonisatie in Europa. Het betekent dat er dan weinig variatie mogelijk is tussen de aangesloten landen. Als u kijkt
naar het milieubeleid in Europa, zult u zien dat alle
landen op dezelfde wijze moeten voldoen aan de
desbetreffende richtlijnen.
In de theorie vind je in het algemeen twee mechanismen in de bestuurlijke verhoudingen, in dit
geval tussen de aangesloten gemeenten en een
regiobestuur, die harmonisatie in de hand werken.
Deze mechanismen gelden ten aanzien van alle
mogelijke andere bestuurlijke betrekkingen tussen
bestuurslagen, maar dit terzijde.
Ten eerste is dat - vergeef mij de Engelse term,
maar ik kan hem niet goed vertalen - the doctrine
of implied powers. Het betekent dat, als je als land
een bepaalde bevoegdheid inlevert in de Europese
Unie, de neiging ontstaat om geïmpliceerde bevoegdheden toe te voegen. Dat zie je ook hier. Hier
gaat het in eerste instantie om de verkeers- en
vervoersregio, maar je ziet dat tegelijkertijd ook
ruimtelijke ordening noodzakelijk is, omdat je in
het verkeers- en vervoersbeleid de ruimtelijke
ordening nodig hebt. Het geldt ook voor allerlei
andere pijlers die hier vanmiddag de revue zijn
gepasseerd: het mechanisme dat bij het verkrijgen
van een bevoegdheid in een regio, de neiging bestaat om belendende percelen daaraan toe te voegen om die bevoegdheid nog beter te kunnen uitoefenen.
Het tweede mechanisme - en dat wijst ook op
centralisatie, dus het overdragen van bevoegdheden van gemeenten naar zo'n regiobestuur - is
sluipende centralisatie. De Engelse term daarvoor
is function creep. Het betekent dat je op een gegeven ogenblik gewoon meer ziet als regiobestuur. Je
ziet meer mogelijkheden voor samenwerking. Een
voorbeeldje. Je hebt de Wet maatschappelijke
ondersteuning en je denkt: zouden daaraan geen
regionale aspecten zitten en zouden we dat niet
veel beter kunnen coördineren op het niveau van
een regiobestuur? Dat zijn mechanismen die er op
een gegeven ogenblik toe kunnen leiden dat de
positie van de aangesloten gemeenten wordt verzwakt. Het betekent dat een gemeente minder
zelfstandig wordt en dus ook minder integrerend

vermogen krijgt. Dat is, laat ik maar zeggen: de
donkere zijde van de materie.
Als je nu wat concreter kijkt naar de stukken die ik
heb gelezen, dan zie je dat er ook wel redenen
zouden kunnen zijn die die kant opgaan. In de
eerste plaats verkeer en vervoer, waarvoor u volgens de minister per 1 januari 2013 de constructie
klaar moet hebben. Uit de aard der zaak, al was
het alleen maar vanwege de brede doeluitkering, is
dat een beleidsveld met centralistische trekjes. Het
zou dus kunnen zijn dat dat een exemplarisch
voorbeeld gaat worden voor hoe u het gaat regelen
op andere terreinen.
De tweede reden om beducht te zijn voor uitholling
van gemeenten, is dat veel zogenaamde sturingsvraagstukken worden uitgevoerd in de toekomstige
regio, ordeningsvraagstukken, en wat minder, tot
dusver, verzorgende taken. Het interessante van
ordeningsvraagstukken is dat die vaak gepaard
gaan met ondoorzichtigheid en strategisch handelen. Dat maakt dat de beïnvloedingsmogelijkheden
van gemeenten moeilijker zijn. Je moet er snel bij
zijn. Aan het begin van dat soort ingewikkelde
processen moet je als het ware je mening al klaar
hebben en naar voren brengen. Als je dat niet
doet, is dat een gevaar voor het behoud van kerntaken van gemeenten.
Een derde, laatste overweging. De bedachte Metropool is naar Nederlandse maat gemeten vrij
groot. Er zijn 24 gemeenten die wellicht worden
aangesloten, 2,2 miljoen mensen en op het ogenblik 1.000 raadsleden, dus het is nogal een karwei
om dat goed te structureren. Bij bepaalde besluiten
zal het wel eens voorkomen dat een individuele
gemeente wordt overruled. Dat ligt ook besloten in
de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is een
kwestie van geven en nemen. Soms heb je er
voordeel van en soms moet je iets inleveren, misschien ook wel uit welbegrepen eigenbelang op de
lange duur.
Nu kom ik op het tweede deel van mijn betoog. Als
ik kijk naar het geschrift dat de titel 'Vernieuwend
bestuur' draagt - geen nieuw begrip, want ik heb
wel duizend voorstellen met een soortgelijke titel
gelezen in de loop van de tijd - en dat leg naast de
procesbrief die door de burgemeesters van de
beide grote steden is geschreven, dan valt mij op
dat uitdrukkelijk wordt gesproken over een onderscheid tussen drie ringen. De eerste ring is: taken
waarbij rijksbevoegdheden worden overgedragen.
Dat is in elk geval één bevoegdheid, het maken
van een vervoersplan op basis waarvan je geld
gaat verdelen, concessies verleent, enz. De tweede
ring gaat over het maken van afspraken. Daarbij
worden geen bevoegdheden overgeheveld van
gemeenten naar de regio. De derde ring is ondersteuning van initiatieven; daar kunnen soms alle
gemeenten bij betrokken zijn, soms slechts een
beperkt aantal gemeenten.

- 2-

Nu een paar tips. Zorg in elk geval dat het transparantiebeginsel, dat in de afgelopen tien jaar belangrijk is geworden, consequent op regionaal
niveau wordt uitgevoerd. Laat aan de gemeenteraden zien waarmee u bezig bent en doe dat consequent.
In de tweede plaats: maak gebruik van de variatie
in de besluitvormingsprocedures van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld van de
bepaling dat bepaalde besluiten niet met gewone
meerderheid worden genomen, maar met een
gekwalificeerde meerderheid. Je kunt zelfs denken
aan wat in de afgelopen jaren op Europees niveau
heeft plaatsgevonden, namelijk dat de parlementen
van de aangesloten landen, als ze het niet eens
zijn met een besluit of een voorgenomen besluit
van de Europese Unie, met l/S" 6 van de parlementen zo'n besluit kunnen herzien. Dat doe je natuurlijk niet vaak; op het ogenblik is zo'n procedure
aan de gang onder leiding van de CDA'er Ontzigt,
die alle parlementen rondgaat en probeert l/3 d e
van de parlementen achter zich te krijgen om bepaalde regelgeving voor pensioenfondsen af te
wenden.

Als ik dat zo bekijk, is hieruit de conclusie te trekken dat de ontwerpers van de regeling van plan
zijn om een betrekkelijk lichte vorm van gemeentelijke samenwerking te organiseren. Je kunt daaruit
niet de conclusie trekken dat daar meteen een
enorm gevaar zit voor het losmaken van allerlei
bevoegdheden van gemeenten. Wat niet is kan
komen, maar u bent er zelf bij wat er uiteindelijk in
de conceptregeling wordt ondergebracht.
Een tweede waarneming is dat ik in de stukken heb
gezien dat men van plan is niet een hele grote
bureaucratie te maken, maar een betrekkelijk
kleine staf met een aantal deskundigen die sturing
geven aan de regio, althans om dat te gaan ondersteunen. Verder heb ik gezien, en dat vloeit voort
uit het eerste wat ik noemde, dat niet één regime
voor alle taken wordt ontworpen, maar dat de
bestuurlijke vormgeving op het gebied van verkeer
en vervoer heel wel zal verschillen van de bestuurlijke vormgevingen van regimes op andere terreinen. Soms zullen dat gewoon onderlinge afspraken
zijn, soms zijn het coalities tussen een aantal gemeenten, soms kan het ook een bestuursovereenkomst zijn tussen gemeenten in het kader van een
regiobestuur. Kortom, er is wat dat betreft mogelijkheid voor variatie.

Een derde punt. Rekenkamers zijn op het ogenblik,
uitzonderingen daargelaten, goede instrumenten in
handen van gemeenteraden. Maak het in de regeling mogelijk dat een Rekenkamer bepaalde voorgenomen besluiten voor zijn gemeente doorrekent
op meerwaarde en op kosten, zodat gemeenteraden in hun beraadslaging worden ondersteund.
Vier: onderhoud als regiobestuur de betrokkenheid
van de gemeenten. Ga niet alles juridificeren, maar
geef veel mogelijkheid voor informeel overleg,
portefeuillehoudersoverleg en wat dies meer zij.
En vijf: zorg voor een adequate exit-optie in de
vorm van een eindigheid van de regeling. Dat was
ook het geval bij de Wet verandering in bestuur die
de Kaderwetgebieden instelde, de voorlopers van
de Regio+-gebieden. In die wet was opgenomen
dat de kaderwetregelingen na vijf jaar zouden
worden geëvalueerd en dat zij na tien jaar automatisch ophielden te bestaan, zodat je expliciet moet
besluiten of je verder wilt. Hier zou ik niet willen
aanbevelen om heel snel, bijv. na twee jaar te
gaan evalueren, want dat heeft geen enkele zin.
Het gaat immers om langdurige processen ter
versterking van de economie, en je kunt niet verwachten dat zo'n regiobestuur zich waarmaakt in
twee jaar. Daarvoor heeft men minstens vijf of
zeven jaar nodig. Maar zorg dan wel voor een externe evaluatie en zorg voor een realistische exitoptie voor gemeenten.
Ik dank u voor uw aandacht.
(Applaus)

Mijn betoog wil ik eindigen met het geven van een
paar tips. Die wenken formuleer ik vanuit de gedachte dat het belangrijk is om in deze regio sterke
gemeenten te hebben en dat het belangrijk is om
de democratische legitimatie van de regionale
processen te verzekeren. Dat wordt lokaal verlengd
bestuur genoemd. Iemand hier aanwezig heeft de
gemeente wel eens de eerste overheid genoemd.
Misschien is dat een beetje overdreven...
De heer Van Aartsen: Het was exact zo bedoeld!
De heer Fleurke: Goed.
Democratische legitimatie betekent dat de gemeenten zelfstandig blijven, initiatief kunnen nemen voor hun eigen gemeenschap en gebruik kunnen maken van een belangrijke kwaliteit, t.w. gemeentelijke afstemming. Integrerend vermogen
wordt aan gemeenten meer toegeschreven dan aan
welke andere bestuurslaag dan ook. Als je er niet
voor zorgt dat de processen op regionaal niveau
voldoende democratische legitimatie hebben, worden gemeenten ongeloofwaardig en worden verkiezingen ongeloofwaardig. Wat er dan gaat gebeuren, is een proces van herindeling, fusie en opheffing van gemeenten. De ontwerpers van de regeling moeten er daarom voor zorgen dat die democratische legitimatie wordt verzekerd. Dat kun je
doen door bewust de juiste keuzes te maken voor
dit gebied die de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt. Deze wet is niet monomaan, maar geeft
allerlei mogelijkheden aan hoe je dat kunt doen,
gelet op de taken en de aard van de regio.

Donatello Piras: Dank u wel, professor Fleurke.
Dames en heren. Omdat dit een belangrijk onderdeel is, wil ik u de gelegenheid geven eventueel
prangende vragen te stellen.
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De heer Terpstra: Het verbaasde me een beetje
dat zojuist gesproken werd over een exit-strategie.
Kennen we überhaupt dat soort strategieën? Kunnen wij als gemeenten zeggen dat we binnen vijf
jaar niet meer bij Nederland willen horen, maar bij
België of zo, als het ons niet bevalt?

De heer Aboutaleb: We hebben dit al. DCMR is
zo'n vorm van samenwerking tussen gemeenten en
provincies. Het is een van de beste gemeenschappelijke vraagstukken die we ooit hebben opgepakt
tussen provincies en gemeenten. Het is een voorbeeld voor het Midden-Oosten, voor Azië. Twee
weken geleden in Singapore heb ik begrepen dat
ze dat with pride zullen kopiëren.

De heer Fleurke: Het laatste kunt u niet, maar u
maakt zelf deze regeling en in die regeling kunt u
zetten dat ze geldt voor een x aantal jaren.

Donatello Piras: Waarom doen ze dat with pride?

De heer Terpstra: Maar dan blijven we toch binnen de Metropoolregio? We kunnen onze gemeente
toch niet oppakken en ergens anders neerzetten?

De heer Aboutaleb: Omdat het functioneert en
resultaat heeft. Het reduceert de kosten voor alle
partijen, bundelt deskundigheid en is doeltreffend.

De heer Fleurke: Nee, maar u kunt wel uit een
gemeenschappelijke regeling treden. Dat moet je
niet doen na twee jaar, maar die mogelijkheid
moet je geven na een behoorlijk ruim aantal jaren.

Donatello Piras: Dames en heren. Ik wil nu de
heren Van Vliet en Bruinsma vragen hoe zij aankijken tegen het hoofdthema Democratie en bestuur.
De heer Van Vliet: Het is eigenlijk een afgeleid
vraagstuk, want het gaat om de inhoud. Als gemeenten werken we al jarenlang succesvol samen,
in Haaglanden en in de Rotterdamse regio, en dat
doen we op inhoud: met verkeer en vervoer, economie, wonen, groen. Nu willen we dat op een wat
hoger schaalniveau gaan doen, omdat we zien dat
we steeds meer met elkaar hebben als stedelijke
agglomeratie, en we gaan daarbij zorgen voor een
goed construct, met de genoemde drie ringen. In
de binnenste ring dragen we bevoegdheden over,
zoals bij verkeer en vervoer. De tweede doen we
ook al, en dat is dus niks nieuws. Bij wonen maken
we afspraken, net als bij economie, zodat niet
iedereen nog meer met kantorenleegstand komt te
zitten. De derde ring zijn de coalities. Neem een
onderwerp als de Greenports. Er zijn vijf, zes
Greenportgemeenten binnen de 24. Moeten alle 24
gemeenten zich daarmee bemoeien? Ik denk het
niet, maar het is wel handig dat die andere elkaar
vinden. Ook voor andere onderwerpen kan ik me
dat voorstellen. Het enige wat wij doen is een
structuur maken, waarbij de raden rechtstreeks en
getrapt invloed hebben op wat daar gebeurt. Dat
moeten we, zoals de professor zei, zo transparant
mogelijk vorm geven. Ik vond het ook een goed
idee om de Rekenkamer erbij te betrekken, zodat
we niet alleen de kaderstellende rol, maar ook nog
eens de controlerende rol meenemen. Het is een
prachtige basis en de minister is helder: 1 januari
moeten we er staan.

De heer Janssen: Ik heb een vraag over het verlengd lokaal bestuur. Met name bij de Vervoersautoriteit is sprake van de provincie die meedoet. Hoe
moeten we in dat opzicht dan praten over verlengd
lokaal bestuur? Misschien moet je het in dit verband hebben over bovenlokale belangenafweging
die moet plaatsvinden door gemeenten en provincie samen, maar hoe ga je dat dan vervolgens
vorm geven in een gemeenschappelijke regeling?
De heer Fleurke: Het begrip 'verlengd lokaal
bestuur' ligt ten grondslag aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. Maar wat men vaak vergeet is dat het een opgave is en niet een feit. Het
is niet zo dat je, als je een gemeenschappelijke
regeling hebt gemaakt, ie per definitie verlengd
lokaal bestuur hebt. Het is heel wel denkbaar dat
er zoveel bevoegdheden worden overgedragen dat
in feite een vierde bestuurslaag ontstaat. Vandaar
dat ik heb gezegd: zorg ervoor dat via een Metropoolregio niet een vierde bestuurslaag ontstaat,
want dan komt u van de regen in de drup. Dan
kunt u beter de zaak op een andere manier oplossen. Zorg ervoor dat het verlengd lokaal bestuur
blijft.
De heer Jansen: De vraag was hoe we dat dan
samen doen met de provincie. Hoe gaan we dit
vorm geven tussen gemeenten en provincie, die
beide op een andere manier tegen de problematiek
aankijken?

Donatello Piras: En nu de heer Bruinsma. Hoe
hebt u geluisterd naar de discussie? Als ik het een
beetje vertaal, gaat het de raadsleden erom dat ze
democratisch grip willen houden op het verlengd
lokaal bestuur en daar zit enige onzekerheid.

Donatello Piras: In welke situatie?
De heer Janssen: Wij worden geacht straks als
gemeenten samen met de provincie een gemeenschappelijke regeling te vormen voor de verkeersen vervoersautoriteit. De vraag is hoe we dat vorm
gaan geven.

De heer Bruinsma: Dat blijkt ja. Dit debat heeft
tot nu alle gemeenteraden behoorlijk beheerst. Bij
alle inhoudelijke onderwerpen kan men zich wel
iets voorstellen, maar dit krijgt op een of andere
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manier weinig inhoud. Ik snap het ook wel, want
wij komen best van ver. Vroeger hadden we fracties in de Rotterdamse regio, en dat vond ik wel
lastig. De burgemeester van Hellevoetsluis was
bijvoorbeeld onze woordvoerder in de PvdA-fractie
en als ik namens Vlaardingen iets wilde inbrengen,
kon dat niet als de fractie er niet mee instemde.
Volgens mij zit het nu veel duidelijker in elkaar. We
hebben twee vertegenwoordigers per gemeente,
die nadrukkelijk zijn aangewezen door de gemeenteraden en als het goed is, wordt regelmatig teruggekoppeld over de onderwerpen waarmee e bezig
zijn geweest. Ik denk dat dat redelijk goed functioneert. Ik heb er in ieder geval nog geen kritiek
over gehoord. Voor de nieuwe situatie zouden we
volgens mij een vergelijkbare opzet moeten kiezen.
Spannend wordt het wel, want nu zitten vooral
bestuurders in het algemeen bestuur en vandaag
hoorde ik weer de oproep om er meer raadsleden
in te zetten.

Donatello Piras: Wat zou er volgens u dan fundamenteel moeten veranderen in de nieuwe samenwerking wat nu in uw ogen niet zo goed gaat?
Mevrouw Augustijn: Twee zaken zijn heel belangrijk. Ten eerste moet het een gewogen iets zijn
waarin zowel de grote als de kleinere gemeenten
zich herkennen en erkend voelen. Ten tweede
moet het politieke spectrum, dat in de Metropoolregio heel divers is, op een goede manier zijn beslag krijgen.
Donatello Piras: Wat zou een hele slechte vertaling van het politieke spectrum zijn: dat er dan
maar één of twee grote partijen vertegenwoordigd
zijn? Dat zou verschrikkelijk zijn?
Mevrouw Augustijn: Ik hoef het niet aan te vullen. Dat vind ik in ieder geval een schrikbeeld.
De heer Bruinsma: We zullen het in ieder geval
anders vormgeven dan de huidige situatie. Zoals
de professor al zei: we zijn er zelf bij om het te
bouwen. Deze bijeenkomst is bedoeld om daarover
met elkaar duidelijkheid te krijgen. Overigens heb
ik nog nooit zo'n drukbezochte regioraadsvergadering meegemaakt. Dat geeft veel hoop voor de
toekomst. Ik hoop dat dit soort drukke bijeenkomsten niet uitsluitend bij het begin van de organisatie voorkomen. Tegenwoordig is vaak de helft van
de gemeenten niet tegenwoordig bij vergaderingen
van het algemeen bestuur. Het gaat dus nu helemaal niet zo goed. Raadsleden mogen er inspreken, maar dat gebeurt zelden en dat vind ik altijd
wel jammer.

Donatello Piras: Van de minister zelfs!
De heer Bruinsma: Het is nu allemaal niet zo
dualistisch natuurlijk, dat geef ik wel toe.
Donatello Piras: Niet zo?
De heer Bruinsma: Ja, en daar doet zich wel een
probleem voor waar ik best mee worstel. Ik zou
vandaag graag willen weten hoe de raadsleden er
tegenover staan.
De heer Van Vliet: Eerder is het signaal aan de
minister afgegeven er goed op te letten dat de
positie van het algemeen bestuur in een gemeenschappelijke regeling moet worden versterkt, omdat ze nog niet gedualiseerd is. Vandaag zei de
minister gelukkig dat vanaf vandaag de regeling ter
inzage ligt waarin die rol van het algemeen bestuur
is versterkt. Het komt precies op tijd, zodat we dat
nu mee kunnen nemen in de planuitwerking voor
de nieuwe regeling.

De heer Van Vliet: Het positieve van dit moment
is dat we de nieuwe regeling met elkaar kunnen
opbouwen. Ik heb mevrouw horen zeggen dat ze
vóór regionale samenwerking is, maar dat een
aantal zaken beter moet. Welnu, dit is hét momentum! Als u ons nu, maar ook in de komende tijd
aandacht wilt vragen voor bepaalde elementen,
kunnen we daarmee bij het opstellen van de regeling rekening houden. Er volgt ook nog een zienswijzenperiode en dan hebt u nog een keer de gelegenheid om aan te geven welke elementen u graag
anders zou zien.

Donatello Piras: Misschien zijn er raadsleden die
hierover wat vragen hebben?
Mevrouw Augustijn: Mijn naam is Tessa Augustijn, ik ben fractievoorzitter van Groenlinks in
Barendrecht. Zowel de heer Van Vliet als de heer
Bruinsma heb ik horen teruggrijpen op de huidige
regeling. Volgens mij zitten wij hier allemaal omdat
wij van mening zijn dat die regeling mindere punten heeft. Anders zou ik hier in ieder geval niet
hebben gezeten. Ik ben zeker voor samenwerking,
maar als we de Metropoolregio op dezelfde manier
gaan inrichten als we nu hebben gedaan in de
stadsregio en in het stadsgewest, voorzie ik problemen met met name kleinere gemeenten.

Donatello Piras: Dames en heren. De tijd noodzaakt mij door te gaan. Vandaag kunt u een begin
maken om dingen anders te doen, maar we kunnen
natuurlijk niet alles vandaag gaan vaststellen.
Vanaf 17 april bent u zelf aan zet, op het moment
dat het naar de verschillende raden gaat. Nu we
hier toch bijeen zijn, willen we de gelegenheid
aangrijpen om het komende kwartier met elkaar in
groepsverband prioriteiten te gaan stellen, daarmee aangevend wat er sowieso gedaan moet worden, of anders moet. Dat willen we graag doen in
wat homogene groepen, d.w.z. raadsleden bij el- 5-

kaar en niet-raadsleden, bestuurders, experts en
maatschappelijke organisaties bij elkaar. Ik verzoek u per groep 3 punten te formuleren.

meente iets voor elkaar krijgt, maar het kan ook
niet zo zijn dat alleen de kleine gemeenten iets
voor elkaar krijgen.
Ten derde willen we het politieke spectrum terugzien in het algemeen bestuur. Net als de vorige
groep vinden wij het een hele goede om alleen
raadsleden in het algemeen bestuur af te vaardigen.

Groepsgewijze beraad
Donatello Piras: Dames en heren. Het is tijd om
uw bevindingen mede te delen. Van de organisatie
hebben we tot kwart voor zes respijt gekregen.
Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat we straks
18 verschillende prioriteiten hebben, maar het is
ook mogelijk dat u sommige dingen dubbel noemt.
In dat geval wordt het natuurlijk één (verhoogde)
prioriteit.

Donatello Piras: Maar niet alleen van Groenlinks,
neem ik aan!?
Mevrouw Augustijn: Zeker niet.
Donatello Piras: We gaan nu over tot de groep
bestuurders, experts, etc.

Groep 1
De heer Guernaoui: Ik ben fractievoorzitter van
D66 in Den Haag. Om het makkelijk te maken
hebben wij een top 2 samengesteld.
De eerste is een beetje breed, maar wat voor ons
de kern is, is dat er een duidelijk, transparant
besluitvormingsproces moet zijn, met tijdige informatie, heldere mandaten en met name een duidelijke afstemming tussen de raden en de persoon
die uiteindelijk het besluit neemt in de Metropoolregio.

Groep 3
Mevrouw Fröling: Ik ben griffier in de gemeente
Bernisse. Eigenlijk heb ik alleen maar aanvullingen.
Als aanvulling op een helder en duidelijk besluitvormingsproces stellen wij voor daaraan toe te
voegen: waarbij de raden als kaderstellend orgaan
tot hun recht kunnen komen; een langetermijnagenda is daarbij onontbeerlijk.
Zojuist is ervoor gepleit het algemeen bestuur
alleen uit raadsleden te laten bestaan. Ons idee is
dat het zou moeten bestaan uit twee personen per
gemeente, één vanuit de colleges en één vanuit de
raden, waarbij de raadsleden ook nadrukkelijk een
rol hebben op de procedure.
Een groeimodel: starten met de vervoersregio en
kijken hoe andere onderwerpen zich in de loop der
tijd verder ontwikkelen.

Donatello Piras: We noteren dit als een helder en
transparant besluitvormingsproces.
De heer Guernaoui: Waarin alle verschillende
actoren hun rol helder kennen.
Daarnaast moet - maar dat is geen unaniem
standpunt - het algemeen bestuur bestaan uit
alleen raadsleden met een duidelijk mandaat. Hoe
dat binnen de gemeenten wordt geregeld, is een

Groep 4

tweede.
De heer Paans: Jaap Paans, griffier van Rotterdam. Wat wij belangrijk vinden is dat sprake is van
proceseigenaarschap, en dat ligt bij de volksvertegenwoordiging. Naast democratische legitimatie is
de succesformule voor succesvolle samenwerkingsverbanden dat de raden en de Staten, in dit geval
de combinatie, zich zelf eigenaar voelen van die
samenwerking.

De voorzitter: Maar dit was dus geen unaniem
besluit?
De heer Guernaoui: Nee.
Donatello Piras: Het is goed dat ook even vast te
leggen.
Groep 2

Donatello Piras: Hoe verhoudt zich dat tot de
prioriteit dat het algemeen bestuur louter geformeerd zou moeten worden uit raadsleden?

Mevrouw Augustijn: Wij hebben een aardige
discussie gevoerd. Een van de dingen die voor ons
erg belangrijk zijn is dat wij de WGR vanuit pijler 1
vorm willen geven. Wij willen eerst vanuit verkeer
en vervoer bekijken hoe het gaat en aan de hand
daarvan nagaan hoe de rest van de pijlers moet
worden ingevuld.
Daarnaast hebben wij consensus bereikt over het
feit dat zowel de grote als de kleine gemeenten het
niet alleen voor het zeggen mogen hebben. Je
moet elkaar vasthouden, er moet balans in zijn.
Het kan dus niet zo zijn dat alleen een grote ge-

De heer Paans: Het gaat niet zozeer om de institutionele vormen als wel om het feit dat al die
lichamen het eigenaarschap voelen, dat het ook
van hen is, en dat ze van daaruit afspreken hoe je
van A naar Z komt.
Donatello Piras: En als u een paar kernwoorden
zou moeten noemen die op het scherm moeten
komen?
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De heer Janssen: In den regel wel, ja, al moet je
wel altijd kijken wat voor soort regelingen er aan
ten grondslag liggen.

De heer Paans: Proceseigenaarschap bij de volksvertegenwoordiging.
Het tweede punt: benut de best practices. Er zijn
succesvolle samenwerkingsverbanden in dit land,
die heb ik nog niet teruggehoord in de voorbeelden
en ook niet in de inleiding van de heer Fleurke, en
daar zouden we veel van kunnen leren.

Donatello Piras: Werken met
meerderheden dus.

gekwalificeerde

De heer Janssen: Met betrekking tot het proceseigenaarschap hebben wij de vraag besproken hoe
de structuur van besluitvorming vanaf de raad naar
het algemeen bestuur toe geregeld kan worden. Er
zijn een paar heel praktische handvatten voor. Als
eerste gemeenschappelijke vergadermomenten.
Ook raden moeten met elkaar afstemmen dat redelijk op dezelfde termijnen afspraken gemaakt en
raadbesluiten genomen worden, maar voordat
besluiten/zienswijzen worden vastgesteld in raden
moet ook een afstemoverleg tussen raden onderling plaatsvinden, zodat ze met elkaar de argumenten in andere gemeenten kunnen wegen en eventueel in de eigen besluitvorming meenemen.

Donatello Piras: Uw burgemeester heeft er iets
over gezegd.
De heer Paans: Ja, in het verband van de DCMR,
en dat is een voorbeeld. Ik kies een voorbeeld dat
mee raakt aan de traditionele vorm van een WGRverband, zoals we dat hier doen en zoals Haaglanden dat gevormd heeft, als WGR+. Er zijn ook hele
andere WGR-samenwerkingsverbanden waarvan je
kunt leren.
Donatello Piras: Best practices dus. En uw derde
punt?
De heer Paans: Dat sluit aan bij wat Jantien zei:
het eigenaarschap over de agenda. Agendavoorstellen bij de raden.

Donatello Piras: Hoe zou u dat omschrijven in vijf
woorden?
De heer Janssen: Afstemoverleg tussen raden.
Tot slot, en dat heeft er ook mee te maken, moet
het dagelijks bestuur een veel slagkrachtiger geheel worden. Er moet niet zozeer worden gewacht
tot overeenstemming is bereikt, maar je moet in
staat zijn veel sneller naar het algemeen bestuur te
komen met besluiten en in de aanloop veel sneller
met kaderstellende nota's te komen, die misschien
niet eens door een AB of een DB zijn goedgekeurd.

Donatello Piras: Die wordt dus dubbel gesteund.
Groep 5
De heer Krul: Hans Krul, gemeentesecretaris
Delft. Ons groepje bestond uit bestuurders en
gemeentesecretarissen. Wij vragen aandacht voor
checks and balances. Enerzijds moet een slagvaardig vehikel gemaakt worden, anderzijds democratisch gelegitimeerd. In een goede democratie worden rechten van minderheden geborgd. Wij hebben
in dat opzicht één suggestie: geef een minderheid
van de raden, bijvoorbeeld l/3 de , het agenderingsrecht, zodat ook kleine gemeenten het recht hebben om rechtstreeks op de agenda van de Metropoolregio allerlei onderwerpen te agenderen. Als
we minderheden een zekere positie geven, bouwen
we aan vertrouwen.

Donatello Piras: Slagvaardig DB.
De heer Janssen: Dat tegelijkertijd veel sneller
een algemeen bestuur inschakelt en bijvoorbeeld
kaderstellende nota's aan het begin van het traject
aan raden voorlegt voor commentaar, zonder dat
er meteen al commitment is in het dagelijks bestuur.
Groep 7

Donatello Piras: Zoals ook mevrouw Augustijn
zei: niet te veel mandaat aan grote, maar ook niet
te veel aan kleine. Het moet in evenwicht zijn.
De heer Krul: Dat sluit er heel goed op aan, ja.

De heer Van Buren: Twee punten, één dilemma.
In tegenstelling tot anderen: dualisme aanhouden
en juist bestuurders in het algemeen bestuur zetten...

Donatello Piras: Ik kom weer bij de raadsleden.

Donatello Piras: Alleen bestuurders?

Groep 6

De heer Van Buren: Alleen bestuurders, ja. Probeer daarnaast adoptie-raadsleden te hebben die
er dicht tegen aan zitten en een ambassadeursrol
kunnen vervullen naar de gemeenteraden. Zo nu
en dan zou je van dit soort oplopen kunnen hebben, maar kijk vooral naar een effectieve vorm van
een EO-familiedag voor de Metropoolregio.

De heer Janssen: Heel snel twee dingen. Gekwalificeerde meerderheden...
Donatello Piras: Overal, altijd?
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Zorg in het benoemen van wat je gaat doen, dat je
daarin net zo 'smart' bent als wij proberen te zijn
in de gemeenteraden met begrotingen, zodat het
bestuur ook afrekenbaar is.
Het dilemma, waarover we het niet eens waren, is
de noodzaak van een beter pakket voor de uitdaging die er is tegenover de beheersbaarheid van
het proces en het draagvlak dat nodig is in de
gemeenteraden en het vertrouwen dat door de
jaren moet groeien.
Donatello Piras: Dat laatste moet u wat nader
toelichten, want dat begrijp ik zelfs niet.
De heer Van Buren: Enerzijds moeten we snel
schakelen en Vervoersautoriteit, economie, groen
en een aantal dingen doen en daar tegenover staat
dat niet iedereen daarvan is overtuigd, zodat het
vertrouwen moet groeien. Om de discussie beheersbaar te hebben, moet je daar ook de tijd voor
nemen.
Donatello Piras: Voordat we naar het Greetgedeelte gaan, wil ik nog even aan Ulbe Spaans
vragen hoe hij hierop terugkijkt.
De heer Spaans: Met het gevoel dat het uitstekend is dat het onderwerp zo leeft. De onderwerpen die nu gedistilleerd zijn komen zeker terug in
een nieuwe expertmeeting, georganiseerd door de
initiatiefgroep. Professor Fleurke blijft betrokken bij
ons radeninitiatief. Ik wil ook de VNG noemen: ook
die deskundigen blijven betrokken en zijn te allen
tijde beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Slim werken, VNG.
Donatello Piras: Dames en heren. Dank dat u in
de korte tijd die ervoor stond zo constructief hebt
meegewerkt. Ik zie u om zes uur graag terug in de
plenaire zaal.

-8-
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GEMEENTE WESTLAND

Introductie
Mevrouw Leemhuis-Stout: Dames en heren, de gemeente Schiedam in de meest brede zin van het
woord, vindt het buitengewoon plezierig dat u hier vanmiddag uw Expertmeeting houdt over een zeer
belangrijk onderwerp.
Ik heb laatst bij de beëdiging van medewerkers gezegd dat als je gaat werken bij de overheid - of
dat nu ambtelijk of politiek is - dat je dan meewerkt aan het maatschappelijk rendement. Bij het
creëren van dat maatschappelijk rendement is het natuurlijk van belang dat ook in financiële zin de
zaken kloppen. De tegenkant is het werken in de private sector. Dan gaat het erom dat je winst
maakt. Het oogmerk is winst en daarbij moet het ook nog maatschappelijk verantwoord zijn. Daarin
onderscheiden de private sector en het openbaar bestuur zich van elkaar in belangrijke mate. Het
gaat erom dat als je dat maatschappelijke rendement creëert - en uw allen bent daar ook in het dagelijkse leven mee bezig in enige verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur, veelal bij gemeenten in de regio's Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond- dan heb je eigenlijk drie dingen waarvoor je
je verantwoordelijk hoort te voelen. Ik onderscheid dat creëren van dat maatschappelijk rendement
altijd in drie pijlers. Het is eenvoudig, maar voor een gesprek altijd heel nuttig. De ene pijler is vanzelfsprekend de inhoud van wat je doet. Je zou kunnen zeggen dat de zes pijlers waaraan heel hard
gewerkt is, dat die deze inhoud representeren op verschillende vlakken vanwaar gemeenten met
elkaar werkzaam zijn. De tweede pijler, waar je als overheid je altijd heel erg voor moet inspannen,
is dat je werkgever bent. Werkgever van heel veei mensen die hun dagelijks brood verdienen met
achter zich hele gezinnen, f a m i l i e s , partners en wat dies meer z i j , die een zekere afhankelijkheid
hebben van jou als werkgever. Dat is een pijler die als het gaat om samenwerken tussen gemeenten
wat minder aan de orde is in hun vormgeving zoals we daar nu met elkaar over spreken in deze
omgeving. De derde pijler - eigenlijk had ik die als eerste moeten noemen gezien het gewicht, maar
ook in relatie tot de discussie van vanmiddag - is de institutionele pijler. Het bestaan van een overheid, de voorwaarden die je daaraan hoort te stellen om te zorgen dat die overheid als zodanig even los van wat je inhoudelijk doet - goed functioneert. Dat is waar u het met elkaar vanmiddag
over heeft. Kan een overheidsinstituut van welke aard of orde dan ook goed functioneren en goed
doen wat die andere twee pijlers vragen? Is de democratische legitimatie goed gewaarborgd, maar
zijn ook alle andere dingen die te maken hebben met het samenspel tussen diegenen die politiek
verantwoordelijkheid dragen doordat ze gekozen zijn en besturen, goed geregeld? Dan wel het samenspel tussen diegenen die politiek verantwoordelijkheid dragen doordat zij gekozen zijn en ambtenaren die zich ook inspannen vanuit een zelfde intentie van dat maatschappelijk rendement. Daarover gaat u het vanmiddag met elkaar hebben. Wij vinden het zeer plezierig dat het hier in deze
raadzaal van Schiedam is. Ik wens u een buitengewoon succesvolle middag en geef graag het woord
aan de voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, burgemeester. Ik wil u in eerste instantie bedanken voor uw mooie openingswoorden. We zijn te gast in de mooie stad Schiedam met een prachtige geschiedenis van het
jenever stoken. Het mooie historische centrum, waaronder de Passage en natuurlijk de hoogste
molen ter wereld met daarin een heel mooi restaurant die ik de aanwezigen van harte kan aanbevelen. Ik wil u op voorhand alvast hartelijk danken dat wij hier met dit hele gezelschap te gast mogen
zijn. Natuurlijk ook hartelijk welkom aan de afgevaardigden van de diverse gemeenteraden. Daarnaast hartelijk welkom aan de mensen die hier beroepsmatig aanwezig zijn, dan wel uit belangstelling.
Mijn naam is Frank Rijneveen en ik mag vanmiddag uw voorzitter z i j n .
De Rijksoverheid heeft het voornemen om per 1 januari 2012 de Wgr-plusregelingen af te schaffen.
Dat is nog geen voldongen feit, maar alle inspanningen zijn hier wel op gericht. De huidige twee
stadsregio's verworden tot een nieuwe bestuursstructuur die vooralsnog de werknaam Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft gekregen. Daarbij wordt dan bekeken hoe het proces te koppelen is
aan het oorspronkelijke plan zoals dat enige jaren geleden al werd ontwikkeld door de twee grote
steden Den Haag en Rotterdam om tot een grote Metropoolregio te komen voor meerdere beleidsterreinen. Vanuit het perspectief van de gemeenteraden is het proces om een nieuwe grote regio te
vormen veel meer dan een opschalingsproces. Voor de gemeenteraden is met name het democratisch perspectief leidend. De gemeenten en met name de gemeenteraden hebben een gemeenschap-
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pelijk uitgangspunt. Het metropoolvormingsproces is een organisch proces van onderop waarin de
raden aan zet zijn om de democratische inrichting vorm te geven en te waarborgen. De positie en de
bevoegdheden van de gemeenteraden vormen de basis voor een democratische nieuwe regionale
structuur. Omdat er vele bestuursmodellen en vele vormen van Gemeenschappelijke Regelingen
zijn, willen de raden op basis van een goede informatiepositie hun besluitvormingsproces voorbereiden.
De Expertmeeting van vandaag zal om die reden gevolgd worden door nog andere informatiemomenten. Aan het einde van deze middag gaan we gezamenlijk een slotverklaring opstellen die de input
zal zijn voor 4 april bij de regiobijeenkomst.
Tot zover mijn inleiding. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Spaans, die voorzitter is
van de Initiatiefgroep Democratische Legitimiteit Metropoolregio.
De heer Spaans: Dank u voorzitter. Welkom, ook namens de Initiatiefgroep. Er is veel gebeurd sinds
24 februari 2012, toen we bij elkaar zaten in het Westland om in een oriënterende werkbespreking
over de pijler nul te spreken. Het is goed om de inzichten die hier vandaag over tafel gaan mee te
nemen naar 4 april 2012 op de regiobijeenkomst. Op 4 april staat democratie en bestuur binnen de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag niet als 'meet and greet' te boek, maar als zelfstandig onderdeel op de agenda. Daar zijn wij best trots op. Het thema voor 4 april 'De Metropool Rotterdam-Den
Haag krijgt kleur' is net als deze dag verdeeld in drie blokken. Deze blokken hebben mooie namen
meegekregen. Blok I is 'Grondverf', blok II is 'Kleurenwaaier' en blok III heet 'Basiskleuren'. U weet
net als ik dat voor een heel mooi schilderresultaat een handeling van groot belang is, voordat er
überhaupt een kwast ter hand wordt genomen. Dat is: schuren! Goed s c h u r e n . Ik wens u vandaag
veel schuurpapier toe. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, meneer Spaans. Dan mag ik bij u introduceren, mevrouw Karin Ingelse.
Zij zal op verschillende onderdelen de gespreksleider zijn. Zij is bekend van onder andere het
tv-station RTLZ. Daarnaast heeft zij een eigen bureau dat Integriteit.nl' heet waarin zij gemeenten
ondersteunt bij de ambtelijke en bestuurlijke integriteit.
Gespreksleider mevrouw Ingelse: Dat van RTLZ stelt niet zo heel veel voor, maar vijftien jaar Radio
Rijnmond wel. Daar is gisteravond een eind aan gekomen. U bent de eerste die het weet. Er is een
tijd van komen en een tijd van gaan. Het is mooi geweest.
Ik vind het heel leuk om hier vandaag een rol te mogen vervullen. Een faciliterende rol. Ik vind het
een heel boeiend onderwerp. Ik heb wel wat ingelezen, maar ik heb ook wat ondersteuning, namelijk
een groot aantal experts. Ik zie Meindert: jij bent mijn grote steun en toeverlaat vanmiddag en om
die reden verzoek ik jou om daar op die lege stoel te gaan zitten die voor jou bestemd is.
Mijn rol is zeer dynamisch, dat wil zeggen dat de mensen die een interruptiemicrofoon voor hun
neus hebben in het tweede deel van de middag mogen reageren. Daar waar geen microfoon aanwezig is, sta ik volledig tot uw beschikking.
Het eerste deel staat in het teken van heel veel informatie krijgen, l u i s t e r e n , aantekeningen maken;
dat kan ik u absoluut adviseren. Spaar uw vragen op. Wellicht worden er al vragen beantwoord tijdens de discussie, maar vanaf vier uur mag u helemaal los. Rond vijf uur mag u met een statement
komen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. De datum van 4 april staat als een huis.
We gaan eerst beginnen met een aftrap van Hester Tjalma en Marja Hilders.
De voorzitter: Ik moet even ingrijpen, Karin. We beginnen met professor doctor Fleurke. Hij is werkzaam aan de Vrije Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Hij heeft als
specialisaties onder andere interbestuurlijke betrekkingen, centralisatie en decentralisatie. Hij zal
vanuit de invalshoek van de bestuurlijke legitimiteit en de gemeentelijke autonomie het organisch
proces van de regiometropoolvorming belichten.
Ik zou willen vragen of mevrouw Bertram bij ons aan tafel zou willen aanschuiven

Blok I
De heer Fleurke: Mijn aftrap zal bestaan uit het formuleren van de probleemstelling van vanmiddag
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en het afbakenen van het onderwerp. Het onderwerp lijkt op het eerste gezicht heel breed, maar zo
breed is het ook weer niet.
Er zijn twee onderdelen die aan de orde komen. Dat is in de eerste plaats: de bestuurlijke vormgeving. De uiterlijke vormgeving van een toekomstige Metropoolregio in de zuidflank van de Randstad.
Daarbij zijn kwesties aan de orde zoals: Hoe snel moet je nu komen tot een regeling voor een metropool? Moet je beginnen met uitsluitend een autoriteit op het gebied van verkeer en vervoer of zou
je dat direct wat breder moeten nemen en daar aanverwante terreinen bij moeten betrekken, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en m i l i e u . Je komt op allerlei infrastructurele terreinen terecht. Moet
je daar een vorm van bestuur voor proberen te ontwerpen of moet je ernaar streven om per terrein
afzonderlijk, bijvoorbeeld verzorgende taken - want gemeenten krijgen nieuwe rijstaken overgedragen die allemaal hun regionale component hebben - en die in de loop van de tijd organisch laten
groeien? In Amsterdam is het nog heel erg open, wat betreft de omvang van de regio, welke gemeenten daar gaan bijhoren, daar is nog niet over besloten. Tevens is nog niet besloten of er een
algemene regeling met maatwerk moet komen of een geleidelijke regeling per beleidsterrein.
Het tweede onderwerp gaat over de interne regeling voor de besluitvorming. Dat heeft een bepaald
besluitvormingsregime ongeachte de grootte van het orgaan. Regels die je volgt bij het nemen van
besluiten. Dat zijn regels over stemmingen, het gewicht van de stemming, uitspreken over bepaalde
budgetten van het nieuwe orgaan. Deze regels zijn allemaal genoemd in een wet die dat regelt,
namelijk de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Daar zitten alle ingrediënten in voor de besluitvorming van regio's. Dat zijn geen eenduidige regelingen. Daar zitten nogal wat variaties in. Je
kunt bijvoorbeeld op het gebied van stemverhoudingen zoveel mogelijk mensen in het algemeen
bestuur (ab) zetten, maar je kunt ook gewichten toekennen, waardoor je een kleiner ab krijgt. Dat
zijn zaken die je toekomstige regio moet besluiten aan de hand van ingrediënten die al in de wet
zitten.
In het tweede deel zal ik met name ingaan op de vraag of, gelet op de aard van deze regio, er nog
nadere aanvullende uitgangspunten of eisen zouden moeten worden gesteld uit het oogpunt van de
democratische legitimatie. We hebben twee onderwerpen: de uiterlijke vormgeving. Wil je boven in
één klap zo snel mogelijk komen tot een regio met zo veel mogelijk bestuurstaken die zich daarvoor
lenen, of wil je een geleidelijke ontwikkeling van onderen af? De andere vraag is: op welke manier
moet je ervoor zorgen dat die getrapte verkiezingen die er zijn - de regio's hebben namelijk niet
een directe verkiezing, maar die worden samengesteld door de gemeenteraden - voldoende zijn
voor legitimatie en welke eisen zouden daar in de regeling voor moeten worden aangebracht? Tot
zover.
De voorzitter: Meneer Fleurke, hartelijk dank. Dan kijk ik nu even naar Karin, want er komt nu een
vijftal presentaties die jij gaat aankondigen.
Gespreksleider: De eerste presentatie is van Hester Tjalma. Ik wil eerst even aan Marja Hilders
vragen wat haar doel is bij de VNG.
Mevrouw Hilders: Wij zijn van het project 'slim samenwerken'. De VNG ondersteunt de gemeenten
op het gebied van slim samenwerken. We hebben onder andere gekeken naar welke vormen er zijn,
hoe de raad regie kan houden op de samenwerking; dat soort vraagstukken. Wij hopen vanmiddag
iets te leren, maar dat wij voor anderen bepaalde vormen van sturing op een rij hebben gezet.
Mevrouw Tialma: Wij zijn van het project samenwerken van de VNG wn dat project is op verzoek van
de leden van de VNG in het leven geroepen, omdat elke gemeente in Nederland op het ogenblik al
samenwerkt. Er is geen gemeente meer te vinden die niet samenwerkt. Dat is een ontwikkeling die
volgt op het ingewikkelder worden van het grootschaliger worden van vraagstukken. Er is geen enkele gemeente die de pretentie heeft om dat alleen te kunnen doen. Een van de nadelen van samenwerken is wel dat je een deel van de invloed die je als gemeenteraad hebt, moet gaan delen met
partners. Zo lopen veel gemeenteraden aan tegen de vraag hoe zij daar grip op kunnen houden.
Zelf heb ik daar ook de nodige ervaring mee opgedaan. Ik ben wethouder geweest, maar ook heel
lang raadslid in een ab van een Gemeenschappelijke Regeling, namelijk Holland Rijnland, een grote
Gemeenschappelijke Regeling die een groot palet heeft van taken. Dan is de vraag die je daarbij
kunt stellen, hoe je als raadslid nog enige invloed op kunt uitoefenen op datgene wat je allemaal
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gezamenlijk doet.
De VNG-medewerkers komen op veel plekken in het land. Ons is gevraagd om vanuit de praktische
invalshoek een aantal dingen aan jullie mee te geven.
Eerst wil ik met jullie een aantal soorten samenwerkingsvormen doornemen, maar dan vooral ingaan
op de rol die hebt als raad, zowel bij de inrichting - bij aanvang van de samenwerking, dus ook
waar jullie nu staan voor de Metropoolregio - en op de tweede plaats de rol die je hebt en kunt uitoefenen tijdens de rit als de samenwerking van start is gegaan en er allerlei onderwerpen en besluiten langskomen.
We hebben de indelingen gemaakt met rechtspersoon en zonder rechtspersoon; een zwaar openbaar
lichaam waarbij gemeenten taken kunnen mandateren aan het openbare lichaam die dan besluiten
neemt en bestuurt. Daarnaast bestaat er de Gemeenschappelijke Regeling, professor Fleurke duidde
dat ook al aan. Een Gemeenschappelijke Regeling heeft als kenmerk dat er taken aan de regeling
worden gedelegeerd op basis van de Wgr. Dat wil niet zeggen dat dan alles vastligt. Binnen deze
regeling zijn er nog tal van keuzemogelijkheden om vorm te geven aan zo'n r e g e l i n g . Op het moment dat er taken worden toegevoegd aan het palet van regelingen, moet worden teruggegaan naar
de gemeenteraden die daar allemaal weer een besluit over moeten nemen. Dit geldt onder andere
bij groeiregelingen om taken opnieuw te kunnen delegeren. In de vormen van bestuur zitten ook
verschillende keuzemogelijkheden. De heer Fleurke refereerde daar ook al aan. Bij deze zwaardere
vormen is er sprake van een ab en een dagelijks bestuur (db), terwijl dat bij andere vormen niet het
geval is. Een rechtspersoon kan mensen in dienst nemen. U kent dat ook wel in de praktijk, zoals bij
het Stadsgewest Haaglanden, dan zijn mensen niet in dienst van de gemeente, maar van het orgaan
zelf. Dergelijke constructies zijn er niet als je geen rechtspersoon bent. Dan kun je denken aan het
samenwerken op basis van afspraken, op basis van contracten of dienstverleningsovereenkomsten
die gemeenten met elkaar hebben. Op dat terrein zie je heel veel variaties ontstaan. Je hebt constructies op het gebied van centrumgemeenten, waarbij gemeenten op sommige terreinen bij wet
geregeld is. Je hebt een maatwerkconcept of matrixconcept, dat is als gemeenten voor elkaar verschillende taken gaan uitvoeren. Als jij nu dit doet, dan doe ik dat. Dat zie je bijvoorbeeld bij de
gemeente Krimpenerwaard. Een gemeente doet het onderwijsbeleid voor vijf andere gemeenten. Zo
werd gezocht naar de expertise van ambtenaren om hen bij elkaar te brengen en zo versnippering
tegen te gaan. In de praktijk heeft dat ook wel weer allerlei haken en ogen, maar het is wel een
gelijkwaardige vorm van gemeenten om met elkaar samen te werken.
Bij een netwerkconcept is dat wat minder strak geregeld dan in een matrixmodel. Bij een netwerkconcept zoeken ambtenaren elkaar op met het motief om de denkkracht te versterken. Dan kun je
denken een regeling 'Zonder meer'. Dat zijn regelingen die haast tegen het privaatrechtelijke aanzitten. Dat je contracten met elkaar afsluit, afspraken maakt, convenanten met elkaar sluit op basis
van gelijkwaardigheid tussen gemeenten. Dat zie je vaak voorkomen bij uitvoeringstaken als het
gaat om afvalverwerking of onderhoud van de openbare ruimte. Dat soort zaken.
Wat nu in de mode is, is het samenvoegen van ambtelijke organisaties. Dan blijven gemeenten wel
zelfstandig bestaan, maar wordt de ambtelijke en bestuurlijke kwaliteit versterkt middels samenwerking. Dit is het palet aan mogelijkheden die in het land voorkomen.
Het is voor jullie vooral de vraag hoe je daar als raad grip op houdt. Hoe voorkom je het gevoel dat
er over je besloten wordt? Op de allereerste plaats moet bij de inrichting keuzes worden gemaakt
over de wijze van samenwerking. Het is belangrijk om vooraf na te denken - het is een open deur,
maar het gebeurt niet altijd diepgaand - wat we met deze samenwerking willen bereiken. Waarom
doen we het? Welke kaders willen we meegeven aan degenen die voorstellen gaan uitwerken over
de vormgeving? Wat willen wij als raad bereiken met deze samenwerking? Wat zijn de doelen die we
willen bereiken? Vaak is dat heel impliciet. We gaan samen ruimtelijke ordening doen, we gaan samen, omdat we een vervoersautoriteit willen worden. Dan is er een externe factor die niet heel erg
expliciet weergeeft wat je nu als gemeente zelf wilt bereiken door deze taak gezamenlijk te gaan
doen. Daarnaast is het goed om een visie op samenwerking in het algemeen te vormen. Vaak zie je
nu als je terugkijkt in de geschiedenis, waar je gemeente allemaal mee samenwerkt, dat historisch
gegroeid is. Er zijn allerlei samenwerkingsvormen ontstaan; het ene is gebeurd vanwege efficiencyoverwegingen, het andere op basis van andere overwegingen. Er kan dan een bepaalde lappendeken gaan ontstaan van allerlei samenwerkingen, waardoor er veel energie in gestoken moet worden
met andere gemeenten om te gaan samenwerken. De vraag is: wil je dat? Het kan voordelen en
nadelen hebben, als je daar een visie op ontwikkelt hoe je daarmee wilt omgaan. Wil je steeds met
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dezelfde(n) samenwerken of wil je de goedkoopste samenwerkingsvorm? Wil je kijken naar de culturele aspecten?
Als je aan de start van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) staat, is de vraag of je dat voor een
bepaalde tijd doet of dat je dat voor onbepaalde tijd doet. Als gemeenten eenmaal deelnemen aan
een GR, dan is er wel een mogelijkheid om uit te t r e d e n , maar als je uitrekent wat dat dan kost, zit
je daar de facto toch aan vast. Het is heel goed om bij aanvang van een GR dat te bedenken. Je
kunt afspreken om na twee jaar te evalueren om alsnog zaken te veranderen.
Je kunt als gemeenteraad ook per sector nog inhoudelijke boodschappen meegeven. Bijvoorbeeld bij
een samenwerking voor zorg. Jeugdzorg is een voorbeeld dat nog op ons afkomt. Dat wordt een hele
klus voor gemeenteraden. Bij deze samenwerking kun je een aantal voorwaarden meegeven. Je kunt
tegen het college zeggen dat er wel een bepaalde wachttijd voor zorg die langer dan twee weken is;
dat je de zorg op die manier inricht of dat je een keuzevrijheid geeft aan degene die hulp vraagt. Zo
kun je vooraf een aantal randvoorwaarden meegeven. Dat zal per beleidsterrein verschillen. Dat kun
je ook doen bij persoonlijke dienstverlening. Kwaliteitshandvesten kennen we per gemeente wel
richting de burger. Waar mag de burger op rekenen? Dergelijke kwaliteitshandvesten kunt u meegeven aan uw bestuur voordat er een samenwerking gevormd wordt, want u bent degene die weer verantwoording aan de burger moet afleggen over datgene wat geleverd wordt. Dat kan van de gemeente zelf zijn of namens de gemeente via een GR.
Wat heeft u als gemeenteraad nog voor invloed tijdens de rit? Het is prettig om te moeten constateren dat de gemeenteraden hier zelf het initiatief hebben genomen. Dat zij bewust zijn van het feit
dat zij de burgers vertegenwoordigen en dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik hoor namelijk nog
veel te veel griffiers roepen dat raadsleden pas wakker worden in een GR als er incidenten zijn en
niet op het moment dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Dan geloven ze wel dat het
goed is. Een zelfbewuste raad is sowieso aan te bevelen. Een raad die bewust is van het feit dat
ook in GR allerlei verantwoordingsmechanismen zijn. Dat is eigenlijk niet zo heel anders dan in
zaken die de gemeente zelf doet. U roept ook regelmatig uw wethouder, uw portefeuillehouder op
ter verantwoording. U kunt vragen stellen, u kunt moties indienen. U heeft afgelopen tijd waarschijnlijk gewerkt aan de kwaliteit van de verantwoordingsstukken, zoals de j a a r r e k e n i n g , managementrapportages en dergelijke. Deze zijn veel inzichtelijker geworden dan voorheen. Dat zien wij in heel
veel gemeenten gebeuren, de afgelopen t i j d . Dat soort vragen kunt u ook bij een GR stellen. Laat de
begroting in ieder geval 'smart' zijn. Laat ook de jaarstukken inzichtelijk zijn die aansluiten bij de
begroting. U kunt ook vragen om vroegtijdig te worden geïnformeerd. De GR is tenslotte een monistisch stelsel. U kunt informatie vragen via uw portefeuillehouder. Stukken bij een GR komen wel op
de raadsagenda terecht, maar vaak zijn dat stukken voor het ab. Dan ben je eigenlijk al veel te laat.
U moet zich voorstellen hoe een dergelijk stuk tot stand komt. Eerst zijn er ambtenaren van dezelfde gemeente die bij elkaar gaan zitten. Vervolgens trekken deze ambtenaren de conclusie om een
bepaald onderwerp gezamenlijk op te pakken bij deze GR. Dat adviseren zij aan hun portefeuillehouder. De portefeuillehouders gaan weer bij elkaar zitten en die maken een stuk voor het ab. Helemaal achteraan de rit komt de raad nog een keer aan zet. U weet dan uit de praktijk dat als een
dergelijk stuk er ligt, en je wilt er nog iets aan laten veranderen, dan is dat erg ingewikkeld. Zeker
als je met veel gemeenten samenwerkt, want deze andere gemeenten moeten dan hetzelfde besluit
gaan nemen. Dus probeer steeds de wethouder te bevragen over nieuwe ontwikkelingen, zaken die
gaande zijn, dingen die besproken worden in portefeuillehoudersoverleggen. Als daar dingen aan
bod komen, is het goed dat u als raad daarvan op de hoogte bent en u alvast uw boodschap kan
meegeven zodat uw portefeuillehouder daar rekening mee kan houden.
De Friese griffiers hebben iets aardigs ontwikkeld om stukken van een GR aan te laten sluiten op
uw eigen Planning & Controlcyclus, zodat de begroting van een GR niet pas bekend wordt als uw
voorjaarnota al besproken is, maar dat het op elkaar aansluit, zodat u rekening kan houden met
datgene wat er in de begroting gebeurt en met de GR.
Verder zijn er nog allerlei creatieve oplossingen zoals adoptieraadsleden en adoptieambtenaren,
zoals in het oosten van Brabant. Zij hebben als taak gemeenteraden juist en op tijd te informeren.
Zij zijn aanspreekpunt voor deze raadsleden uit de diverse gemeenten. Zo zijn er tal van mogelijkheden om de vinger aan de pols te houden en vaste agendapunten te maken voor een GR. Dat geldt
ook om tijdig te evalueren. Het blijft zaak om als raadsleden onderling zaken uit te wisselen om op
de hoogte te blijven van wat er speelt.
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Tenslotte wil ik nog iets zeggen over de rol van de Rekenkamercommissie (RKC). Een RKC kan ook
een onderzoek doen naar het gevoerde beleid door een GR. U kunt formeel geen opdracht geven
aan een RKC, maar wel klemmende verzoeken doen. Het gevoerde beleid van een GR zou daarbij
kunnen horen. Een voorbeeld is een GR zoals Parkstad in Zuid-Limburg, waar de RKC voor de gezamenlijke raden de GR na een aantal jaren heeft geëvalueerd.
Het antwoord is ' j a ' en 'nee' als gaat om de vraag of uw gevoel juist is als dingen op afstand worden
gezet en u daar als raad nog wel of geen invloed op kan uitoefenen. U heeft uiteraard minder invloed als u gezamenlijk met meerdere raden iets gaat doen, maar het inrichten van de ruimte is iets
dat u niet alleen kunt doen. U bent daar aangewezen op de gezamenlijkheid. U houdt echter nog wel
degelijk invloed op wat daar gebeurt in een GR, maar daar moet u als raadslid actief in blijven door
te informeren en vragen te blijven stellen. Duidelijke kaders vooraf meegeven en gebruik blijven
maken van de consoliderende taken. Ik wil het hier graag bij laten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Tjalma. Ik geef het woord weer aan Karin.
De gespreksleider: Is er tastbare informatie aanwezig van deze presentatie? Dat lijkt mij zeer nuttig.
De voorzitter: Als ik daar een kleine aanvulling op mag geven? Alles wordt opgenomen en er wordt
een verslag gemaakt. Dat wordt verstuurd naar alle mensen die de presentielijst hebben getekend,
maar sowieso ook naar alle gemeenteraden toe.
De gespreksleider: Eduard Schuringa is lid van de W D
vincie Zuid-Holland. Hij gaat spreken vanuit de positie
treft het proces van de vorming van de Metropoolregio
democratische legitimiteit hierin; dit in samenhang met

van Gedeputeerde Staten (GS) van de provan de provincie Zuid-Holland voor wat beZuid-Holland Zuid en in het bijzonder de
het proces van de vervoersautoriteiten

De heer Schuringa: Goedemiddag allemaal, ik zal wat gaan inlopen. Ik heb niet zo'n lang verhaal,
omdat de provincie in deze nog niet op voorsprong staat. Ik wil wel de organisator een cadeautje
geven. Ik heb een das.
Schuurpapier is net genoemd. Schuren, ik schrijf al dertig jaar columns in diverse gremia en mijn
bijnaam was 'schuurpapier' in het begin. Tegenwoordig schrijf ik mijn eigen naam. Het is zo dat
deze columns vaak wat scherp, wat cynisch en ironisch kunnen zijn. Dat is wellicht ook een beetje
de insteek die ik voor vandaag heb, al is het alleen maar om tegenwicht te bieden aan de toch wat
zware ambtelijke taal die gebezigd wordt, maar door mij wat minder. Ik zit ruim acht jaar in de Provinciale Staten (PS). Ik ben Statenlid, maar ik heb geen ambities om bestuurder te worden. Ik ben
nog steeds van mening dat de kaderstellende en controlerende functie van de volksvertegenwoordiging verschrikkelijk belangrijk is en niet helemaal mengbaar is met die van de bestuurders; daar wil
ik geen discussie over hebben. Daar kun je van mening over verschillen. Waar je niet van mening
over kunt verschillen is de term 'demos c r a t o s ' , het volk aan de macht. Dat woord komt uit het
Grieks. Dat wordt mooi gekoppeld aan het Latijnse begrip 'legitimatie'. Democratische legitimatie is
dus het vastleggen hoe de macht van het volk is v a s t g e l e g d .
Een visie vanuit de provincie: wie ben ik om iets namens de provincie te zeggen?! Ik ben maar
Statenlid. De provincie is ongeveer hetzelfde georganiseerd als het rijk of een gemeente. Bovenin
heb je geen Burgemeester; wij noemen het de Commissaris van de Koningin. Je hebt geen Wethouder, maar een Gedeputeerde en je hebt geen Raadsleden, maar Statenleden. De gedachtegang hierachter is toch wel hetzelfde.
Ik heb maar vijf kleine onderwerpen: Namen en hun betekenis. Deze namen zijn wel van belang. Ik
zal uitleggen waarom dat belangrijk is. Daarnaast de bestuursvorm; inhoud - dossiers en op de
democratische legitimatie kom ik later terug. Daarna durf ik mij toch aan een visie te wagen.
Zoals ik zei, zit ik al wat langer bij de Staten en ik heb hele goede relaties met de gemeenteraad
van Rotterdam, waar ik woon. Ik ben goed op de hoogte van wat alle Burgemeesters doen, wat de
Wethouders doen, wat de raden doen. Ik heb wel een aantal namen zien langskomen die ik niet begrijp. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, zo heette het oorspronkelijk. Daarna is het Metropoolregio geworden. Vandaag heb ik in de uitnodiging gezien dat het Metropoolregio Zuid-Holland-Zuid
heet; die naam had ik nog niet eerder gezien. Ik ken wel de bestuursregio Zuid-Holland Zuid. Dat
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zijn 19 gemeenten, als ik het goed zeg. Dat zijn de gemeenten die onder Rotterdam liggen. Ik stel
de vraag aan de organisator: bestaat de Metropoolregio Zuid-Holland-Zuid en wat is het?
Ik had gedacht dat we het vandaag zouden gaan hebben over de samenwerking tussen Rotterdam,
Den Haag en omliggende gemeenten. Ik weet dat Rotterdam heel veel naar het zuiden kijkt en e i genlijk minder naar het noorden. Dat heeft met de haven te maken. Er is een relatie met de haven in
Dordrecht en Moerdijk en ze hebben zelfs een relatie met de haven in Antwerpen. Den Haag heeft
met Rotterdam de RanstadRail, maar er zijn niet veel verbanden die ik ken. Het woord 'governance'
heb ik speciaal moeten opzoeken omdat u daar veel over heeft te zeggen. Het zei mij weinig. Dat
komt niet omdat ik er weinig over gelezen heb, maar dat komt meer omdat je het vanuit een Statenlid denkt in bevoegdheden, verantwoordelijkheden, controle, taken en kaders s t e l l e n . Governance
voel je als Statenlid aan als een woord waarbij je als bestuurder kunt doen wat je wilt zonder te veel
controle. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Welke bestuursvormen hebben we nu? Bestuurvormen van provincie en de gemeente kennen we
allemaal. Thorbecke, redelijk identiek. De drie-eenheid van het rijk, van de provincie en de gemeente. Daar tussenin zitten in Zuid-Holland drie tussenbestuursvormen. Ik kan ze niet helemaal duiden.
Ik kan ze wel duiden in die zin dat ze geen rechtstreekse legitimatie hebben. Een Wgr-raad wordt
niet gekozen; dat is getrapt aangestuurd. Wij Statenleden kiezen bijvoorbeeld de Eerste
Kamerleden. Daar is historische logica, maar geen bestuurlijke logica. Er zijn heel weinig dossiers
die van Provinciale Staten naar de Eerste Kamer g a a n . Van de weg terug ken ik ook geen enkele.
Je hebt meer getrapte verkiezingen, zoals de Waterschappen. Daar kan ik me wat meer bij voorstellen, want dat zijn hele specialistische functies waarbij je blij bent dat een ander het doet. De derde
getrapte is deze Gemeenschappelijke Regeling. Als Statenlid zeg ik daar niet direct ' j a ' t e g e n . Niet
omdat ik het niet wil hebben, maar omdat ik het niet begrijp. Dan hebben we ook nog de r e g i o ' s .
Regio Rijnmond, Holland Rijnland. Ik heb net Zuid-Holland-Zuid gehoord. Dat is net geen Wgr. En
tot slot heb je de twee W g r - p l u s s e n , Kaderwetgebieden worden deze vaak door ons genoemd. We
hebben de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Voor ons als Statenleden is dat
een worsteling, omdat in uw metropoolgedachte wat ons betreft onhandig wordt gecommuniceerd en
de provincie wat laat is ingelicht. We proberen wel met veel mensen op 4 april te komen. Dan kunnen wij onze achterstand inhalen.
Welke dossiers hebben we? Ik zou het onder andere hebben over de vervoersautoriteit. Er zijn vier
onderwerpen waarvan ik er drie kort wil bespreken. Eén onderwerp niet en dat is economie. Dat
komt omdat er binnen de provincie geen eenduidige visie is over hoe we moeten omgaan met de
economie. Sommigen zeggen dat het niets voor de provincie is; anderen zeggen dat de provincie
licht moet faciliteren bij andere regio's en anderen zeggen dat we het helemaal moeten d o e n ; deze
groep wordt echter steeds kleiner.
Over de Vervoersautoriteit hebben wij wel degelijk een mening. De gedachte dat alleen de Metropoolregio over het openbaar vervoer gaat, vonden wij een nare gedachte die een tijdje gespookt
heeft in ons provinciehuis. Dat was voor veel mensen een nare tijd. Ik kwam er in die ook wat minder om mij beter te voelen. In de laatste brief van Minister Spies is het allemaal wat verhelderd. Ik
denk dat wij naast Den Haag en Rotterdam een rol spelen, waarschijnlijk in een gemeenschappelijke
regeling. Daar voelen wij ons heel goed in, zeker als we leren dat er niet één haantje de voorste is,
maar dat de burger het vervoer nodig heeft en dat wij dat moeten regelen en niet omgekeerd.
Het dossier huisvesting vinden wij altijd een moeilijk dossier, maar we vinden het nog moeilijker om
te begrijpen hoe dat dossier binnen uw gemeenten kan v a l l e n . Als je huizen in het noorden van de
Metropoolregio nodig hebt, Wassenaar bijvoorbeeld, en in Rotterdam-Zuid heb je minder huizen
nodig, is het lastig om een eenduidig beleid hier op te voeren. Soms heb je de minister nodig om
een bestuurlijke aanwijzing te geven.
Jeugdzorg laten we vanaf 1 januari 2013 gewoon v a l l e n . Een aantal partijen, waaronder die van mij,
vinden dat we dat rustig kunnen doen omdat alles goed van tevoren wordt voorbereid. Het wordt een
uitdaging voor de gemeenten, maar het is volgens ons een haalbare uitdaging. Het hoort in ieder
geval toch niet bij de provincie. Daar zijn we van overtuigd.
De Transitie is er per 1 januari 2015; de Transformatie is er voor u en ik wens u veel succes.
Democratische legitimatie. Nu kom ik tot het einde. We hebben er drie. Ik heb ze net genoemd. De
volksvertegenwoordigers in de Raad. De Raad kiest de bestuurders en die noem je Wethouders. De
Kroon benoemt meestal de ambtsdragers, de Burgemeesters. Hetzelfde geldt voor de Provincie.
Getrapte verkiezingen hebben we in dit systeem niet, behalve voor de Regioraad, maar die is iets
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anders opgebouwd dan Raad voor het Gewest in Den Haag. Het is boeiend om te kijken hoe je met
deze getrapte verkiezingen daar getrapte bestuurders in kunt krijgen. Ik heb er eigenlijk geen idee
bij, maar om die reden ben ik vandaag ook hier gekomen.
Waar gaan die Raadsleden van de gemeenteraden over? Die gaan steeds minder over hun eigen
wijk, blok, gemeente. Ze moeten steeds groter denken. In de politiek zie je steeds meer partijen die
steeds kleiner gaan d e n k e n . Ik weet niet hoe dit moet. Waar gaan de bestuurders van die 24
gemeenteraden over? De Wethouder die in Bernisse is gekozen moet iets gaan beslissen over de
gemeente Wassenaar. Een gemeenteraadslid moet begrijpen dat het een goede beslissing is. Boeiend, boeiend. Waar gaan de Burgemeesters over? Misschien is dat iets voor mevrouw LeemhuisStout. Ik durf dat niet, maar soortgelijke vragen kunnen daar gesteld worden.
De visie. Eenvoudige gemeenten zijn op dit moment goed democratisch gelegitimeerd. Ik ben iets
minder empatisch dan uw professor. Ik vind juist zo'n hele simpele structuur heel makkelijk. Dat
aangroeien bij u zie ik als iets heel zwaks. ik ben zo simpel als allerlei burgers. Ze willen weten hoe
het zit, maar niet weten hoe het groeit. Bij de Wet gemeenschappelijke Regeling is de democratische legitimatie op a f s t a n d . Bij de Wgr-plus is deze ook op afstand. Bij uw voorgestelde Metropoolregio: daar hebben wij als provincie - dat is mijn visie - nog geen visie op, want we weten niet precies waar het heen gaat. Daar wilde ik het bij laten.
De voorzitter: Hartelijk dank, meneer Schuringa. Ik kan u melden dat we oorspronkelijk voor de pijler nul gingen, maar dat vond men een ietwat negatieve bijklank hebben, vandaar dat we in een van
onze bijeenkomsten de term 'governance' gekozen hebben. Niemand kon het goed vertalen, maar
het 'bekte' wel lekker. Soms herken je je in je eigen ellende. Ten aanzien van de namen - die zijn
allemaal een keer gevallen - vond men de naam Metropoolregio Rotterdam - Den Haag niet helemaal de lading dekken.
De heer Schuringa: Ik ben het half met u eens, ware het niet dat de Bestuursregio Zuid-Holland Zuid
een krachtig, bij de provincie een heel bekend en een heel goed ingekaderd systeem is. Er was bij
ons een misverstand met wat u bedoelde met uw uitnodiging.
De voorzitter: Om die reden zullen wij die naam niet meer bezigen. De juiste naam moet er nog komen, maar deze in ieder geval niet.
Gespreksleider: Dan gaan we naar Nicole Mulder; je komt uit Amsterdam en bent lid van Projectcommissie Raadsleden Stadsregio Amsterdam. Zij zal iets gaan vertellen over de Amsterdamse aanpak.
Mevrouw Mulder: Ik ben Nicole Mulder en Raadslid van de gemeente Haarlemmermeer en afgevaardigd richting de Stadsregio Amsterdam. Daar hebben wij in 2011 een projectcommissie gevormd
genaamd 'Projectcommissie bestuurlijke toekomst'. Ik ben daar lid van. Dat is sinds de oprichting
voorgezeten door Remco Post die ook Regioraadlid was en bovendien voor Amstelveen Raadslid
was. Hij is kortgeleden in de private sector gaan werken en wilde dat niet meer combineren. Wat wij
tot nu toe tot stand hebben gebracht, is onder zijn voorzitterschap gebeurd. Vandaar dat ik hem
graag wil noemen. De laatste die ik wil noemen is Don Buil, Burgemeester van Purmerend. Hij is
bovendien vice-voorzitter van het db van de Stadsregio Amsterdam en portefeuillehouder Financiën,
Personeel & Organisatie. Hij kwalificeert zich bovendien als iemand die sterk is in procesbegeleiding vanuit het db van de Stadsregio Amsterdam dat ook betrokken is bij de Projectcommissie. Dat
maakt de lijnen kort. Dat is voor ons een praktische en prettige werkvorm gebleken.
Ik wilde initiatiefnemer Ulbe Spaans bedanken aangezien ik gevraagd ben om te vertellen wat ik in
het noorden doe. Ik ben benieuwd hoe het hier gaat. Het is lange tijd zo geweest dat bij de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt in het noorden, naar het goede voorbeeld in het zuiden werd
gekeken. Jullie waren al vrij ver met de Metropoolregio. We hebben toch gedacht om het op een iets
andere manier te d o e n . Ik ben benieuw wat we aan het einde met elkaar kunnen concluderen.
Wat betreft de Wgr-plusregeling werken wij tot nu toe samen met andere betrokken gemeenten,
waaronder Haarlemmermeer. U kunt op het plaatje zien hoe groot dat gebied is. De aanleiding voor
het opzetten van een Projectcommissie was vanwege het feit dat per 2013 de plus uit de Gemeenschappelijke Regeling wordt geschrapt.
Het is goed om hier te vermelden dat wij langere tijd een Metropoolregio hebben: de Metropoolregio
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Amsterdam. Deze strekt zich qua gebied iets verder uit dan de Wgr-plusregeling. Daar zijn meer
gemeenten bij betrokken. Dat is eigenlijk niet echt een bestuurlijk orgaan, maar meer een samenwerkingsverband waarin aspecten zoals duurzaamheid, economie, vervoer en landschap door verschillende gemeenten worden getrokken. Er wordt projectmatig samengewerkt. In deze vorm werken
wij al lange tijd naast elkaar. De Stadsregio Amsterdam is partner in de Metropoolregio. Als u er
nog meer over wilt weten, dan kunt u ook op de website kijken.
Ik heb een aantal zaken naast elkaar gezet. Ik heb al toegelicht hoe het komt dat er door de Stadsregio een specifieke Projectcommissie is gevormd. We hebben met elkaar in de voorbereidingen van
de vergaderingen samengewerkt. Het onderwerp vroeg ook om meer verdieping om de Raadsleden
goed op de hoogte te houden van de onderwerpen. We hebben daarnaast een koppeling gemaakt
richting de portefeuillehouders. Dat hebben we gedaan in de vorm van twee gehouden bestuurlijke
conferenties die we hebben georganiseerd. Eén in september 2011 en de andere onlangs in februari
2012 waarbij alle leden van de raden, portefeuillehouders en projectcommissies ook konden aanschuiven. Dat bleek een goede werkvorm waarin we tot een aantal uitgangspunten, een aantal kaders konden komen.
Hoe zat dat eigenlijk bij ons? Wat is nu de stand van zaken? Ik denk dat het slim is om snel door te
steken, want de tijd is toch kort. Dan verwijs ik even naar de tweede bullet onder de stand van zaken; die discussienotie over de toekomst van een regionale samenwerking. Het vertrekpunt was dat
de verschillende gemeenten graag wilden gaan samenwerken. Dat wilden we op een bepaalde manier zien te behouden. Hoe we dat zouden gaan doen, dat wisten we nog niet. Daar hadden we toch
al vrij snel de consensus bereikt dat het merendeel van de betrokken gemeenten met elkaar verder
wilden, hetzij via een vrijwillige samenwerking hetzij anderszins, maar wel een aantal goede dingen
die we daarin bereikt hebben, vasthouden. Dat is een belangrijk uitgangspunt geweest waardoor we
de neuzen steeds dezelfde kant op kregen. Ook met de grote Metropoolregio Amsterdam. Dat verbond ons om verder te kunnen denken over hoe we dat zouden gaan organiseren. We vonden het
belangrijk om zelf initiatiefnemer te zijn en daar de regie op te houden. Dat gold voor zowel vanuit
de Regioraad, maar uiteindelijk vanuit de gemeenteraden die hierbij betrokken zijn. Inmiddels zijn
we iets verder en weet u allen dat de brief van Minister Spies zeker wat opheldering heeft verschaft
over hoe we er nu instaan. We hebben inmiddels niet meer met het koersen op een infrastructuurautoriteit te maken, maar is er sprake van twee vervoersregio's. Dat betekent voor onze regio dat in
ieder geval een georganiseerd samenwerkingsverband is geformuleerd op het gebied van vervoer.
Daar zullen wij sowieso langs gaan werken. Alleen Almere is hierbij aangesloten en Utrecht niet. Als
we naar de Noordvleugel kijken op het gebied van economie, dan is Utrecht weer wel aangesloten
bij deze regio. We zijn daar in verschillende vormen wat flexibel in. Wat we eigenlijk nu met de regiogemeenten - die nu in de StadsregioRaad zitten - hebben uitgesproken, is dat we graag willen
samenwerken - ook in de vervoersregio - maar dan wel tot aan Almere en liever niet Utrecht. Dat is
uiteindelijk zo ingevuld en dan kun je lezen in de brief van minister Spies. De discussienotitie hebben wij 'Toekomst regionale samenwerking' genoemd. Die borgt een aantal zaken. Deze is in samenwerking met de commissie en het bestuur en op basis van de uitkomsten van de bestuurlijke
conferenties en met inbreng van de ambtelijke organisatie, opgesteld. Daarin hebben we een aantal
vertrekpunten geformuleerd, onder meer de regionale agenda die wij sowieso hadden vastgesteld tot
2014. Daar zitten meerdere uitgangspunten in waar we ons aan vasthouden en die we als basis nemen voor het nadenken over op welke beleidsterreinen wij willen gaan samenwerken. We zijn wat
betreft de vorm nog steeds met elkaar in overleg. We weten nog niet of dat gaat resulteren in drie
samenwerkingsverbanden met vrijwillige Gemeenschappelijke Regelingen voor de aspecten zoals
wonen en werken. Voor Jeugdzorg moet ook nog een bepaalde werkvorm worden gekozen. Daar
wordt nu over nagedacht en ook over de verplichte werkvorm bij de vervoersregio.
Op dit moment hebben we die discussienota over een regionale samenwerking naar de samenwerkende gemeente uitgebracht; die ligt nu voor in alle afzonderlijke gemeenteraden; die gaan hun
inbreng hierop leveren. Daar gaan we weer mee verder voor de RegioRaad die wij in juni 2012 hebben gepland. Zo is het proces bij ons tot nu toe verlopen en dat doen wij toch wat meer van onderaf:
zorgen dat we behouden wat we hebben in een goede samenwerking. Het gaat om een goede werkvorm die effectief is. Daarbij speelt ook nog de democratische legitimiteit een rol. Dat gaan we tot
een goed einde zien te b r e n g e n .
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De voorzitter: Mevrouw Mulder, dank u wel. Dan nodigen wij voor de vierde presentatie uit, mevrouw...
Gespreksleider: Dat is Irene Coenen. Irene is Programmamanager Regionalisering bij het ministerie
van BZK. Samen met haar is Erie Tanja meegekomen. Zij belicht onder meer de mogelijkheden van
regionale samenwerking en de achtergronden van het wetgevingsproces.
Mevrouw Coenen: Dank, voorzitter. Het is handig dat mevrouw Mulder al voor mij sprak. Dat scheelt
al een stuk van mijn verhaal. Ik begrijp dat we iets moeten gaan inlopen. Het kader is min of meer
al geschetst. Ulbe Spaans zei het a l : Dit is de grondverf, het kader van het kabinet. Ik wilde hier
nog heel kort op ingaan.
Wat is nu de achtergrond van het afschaffen van de Wgr-plus? De indeling in de bestuurslagen is
helder. Het kabinet heeft gemeend dat er in ieder geval geen nieuwe bestuurslaag met de Wgr-plus
moest zijn. Dat is een van de redenen dat deze ook wordt afgeschaft. Wat ik wel heel erg belangrijk
vond, is dat de bestuurlijke samenwerking in de Randstad wordt verbeterd. Het Kabinet vindt de
economische ontwikkeling heel erg belangrijk. Zij denkt dat de Metropoolregio voor zowel Amsterdam als ook in Rotterdam juist ontzettend goed kunnen bijdragen aan een goede economie in Nederland. Dat is een gebied waar veel aandacht voor is.
Wat heel belangrijk is, is dat het onderdeel vervoer per 1 januari 2013 gereed moet zijn, gelijk met
de afschaffing van de Wgr en de wet die daarmee samenhangt. Het Kabinet ziet graag dat de provincie en de gemeenten daarin samenwerken. Dat is ook een voorwaarde in die Wgr om straks die
bevoegdheden overgedragen te krijgen, zowel in de planbevoegdheid voor verkeer en vervoer, voor
de concessiebevoegdheid voor bedrijven en om de BDU-velden uiteindelijk over te kunnen hevelen.
Dat is een hele belangrijke voorwaarde. De andere onderwerpen, zoals woonruimteverdeling, moeten straks ook opnieuw worden geregeld. Het is goed om te melden dat de afschaffingswet voor de
Wgr nu bij de Raad van State ligt; dit ligt op schema en zal op 1 januari 2013 klaar z i j n , of dat het
Kabinet het zelf beslist. Als het Kabinet valt, dan zal de Wgr blijven bestaan, dan is er geen afschaffing. De Griffier van Westland vroeg hier specifiek naar, dus wilde ik dat ook even noemen.
Ik wil ook nog even ingaan op wat de andere hebben gezegd. De heer Fleurke zei al dat het heel
belangrijk is hoe je met de bestuurlijke vormgeving begint. U kunt een Wgr maken over het totale
pakket. U kunt een Wgr maken voor wellicht alleen het vervoer. Het is van belang dat als u het hele
pakket wilt, dat u het vervoer voor 1 januari gereed moet zien te krijgen. De andere zaken kunt u
dan in fases eraan vastknopen. De andere onderwerpen en pijlers die u in een prachtig plan heeft
neergelegd bieden mooie uitgangspunten om te gaan samenwerken. Al deze pijlers hoeven niet in
een Wgr. U kunt ook op allerlei manieren gaan samenwerken; u hoeft niet allemaal in een Wgr.
Alleen daar waar bevoegdheden worden overgeheveld, is dat wel van belang. Het is goed om te
kijken hoe zaken zo efficiënt mogelijk geregeld kunnen worden. Het Kabinet heeft het voorbeeld
gegeven van een compacte overheid met minder ministers en straks ook minder Kamerleden. Minder
raadsleden en ambtenaren is eveneens een wens van het Kabinet. Het is goed om daarmee rekening
te houden bij de toekomstige samenwerkingsvormen.
De VNG is al ingegaan op de verschillende samenwerkingsvormen en wat ook op stapel staat is de
aanpassing van de huidige Wgr-wet. Het gaat niet om de afschaffing van de Wgr-plus, maar om een
aanpassing op de Wgr en daarmee wordt ook de democratische legitimiteit van de Raadsleden geborgd. Er staat nog veel meer i n . Als u daar nog vragen over heeft, dan kan ik zeggen dat het voorstel in ieder gaval in consultatie komt bij de officiële partijen, maar dat het ook op internet komt te
staan. Daar kunt u allemaal op reageren via www.internetconsultatie.nl. Daar kunt u alle ideeën en
opmerkingen in kwijt.
Ik ben bezig met de regionalisering op dit departement. De vraag is dan waar het eigenlijk over
gaat. Wij kijken naar alle bovenlokale uitvoeringen van decentralisaties in alle gebieden van Nederland die er zijn. Wat is er nodig om alle samenwerkingen en ontwikkelingen die er zijn te structureren? Wat heeft u nodig en wat kunnen wij daaraan bijdragen? Als u met 24 gemeenten gaat samenwerken, is dat een ontzettende grote uitdaging. Dan moet er voor alle partijen een win-win-situatie
zijn. Wat wij bij andere samenwerkingen zien, is dat ook de grote en de kleine gemeenten naar e l kaar kijken. Het is goed om erover na te denken welke positie je als kleine gemeente gaat innemen
naast de grote steden Rotterdam en Den Haag. Daar is alle wijsheid bij nodig, maar daar is ook
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begrip over en weer voor nodig. Belangrijk is om dat continu in de gaten te houden.
Het is goed om ook naar Amsterdam te kijken, want Amsterdam heeft al een bepaald samenwerkingsverband. Rotterdam en Amsterdam hebben dat beide a l . Leer daarvan! Er is daar veel te halen.
Dan wil ik nog even terugkomen op Ulbe en zijn schuurpapier. Ik zou veel liever een rol verband
willen toewerpen, want ik zie veel liever dat u verbindt. Dat schuren lijkt mij juist veel lastiger. Ik
wens u veel wijsheid. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dan nu mevrouw
Gespreksleider. Ik hoorde hier zojuist een interessante opmerking die ik u niet wil onthouden. Als je
diep schuurt, dan krijg je wonden, vandaar dat verband. Dan nu de gemeentesecretaris van Den
Haag. Zij gaat de laatste stand van zaken verstrekken over de centrale planning en het regionaal
kernteam. Hierbij zal zij onder meer de stand van zaken aangeven met betrekking tot de conceptregeling.
Mevrouw Betram: Veel dank voor de uitnodiging en veel dank aan de initiatiefnemers. Ik vind het
geweldig dat we vanuit het kernteam en samen met u een beetje kunnen kijken naar hoe je van een
plus een drie maakt. Ik wil u echt heel kort schetsen waar we nu in het proces staan en hoe we in
de aanloop naar juli langzamerhand die governance of die sturing - wellicht is dat een beter woord
- er uitziet, dan kunnen we volgens mij snel naar de discussie.
We hebben op enig moment gezegd dat we zeven pijlers wilden kiezen en deze pijlers zijn gekozen
samen met de db's in discussies met de 24 gemeenten. Wat heb je nu nodig om die economische
motor in het zuiden van de Randstad op gang te krijgen? Dat is echt het primaire doel: die economische motor. Het gaat erom om juist in deze tijd meer te kunnen doen voor die burgers en bedrijven.
We hebben per pijler een duo geformeerd en deze duo's hebben allemaal tussen januari en 21 maart
de tijd gehad om met heel veel bijeenkomsten de contouren te schetsen van wat die Metropoolregio
Rotterdam en Den Haag - of iets anders - zou moeten gaan doen. Daar is geen blauwdruk voor
gegeven. We hebben aangegeven wat we wilden bediscussiëren tijdens deze bijeenkomsten. Wat
willen we in een dergelijke metropool georganiseerd hebben? Wat wil je bereiken en via welke structuur? En hoe zit het met je organisatie en de financiën?
De stand van zaken is dat we nu deze rapporten aan het analyseren zijn. We kunnen langzamerhand
aan de hand van deze rapporten zien wat de bijeenkomsten hebben opgeleverd. Het valt ons op dat
er veel met elkaar is bediscussieerd en dat er echt nagedacht is over wat men met deze regio zou
willen.
Wat we tussen nu en half april gaan doen, is dat we op 4 april de inhoud van deze pijlers gaan bespreken en tevens alvast praten over wat je grofweg aan sturing in deze metropool nodig hebt, gelet
op de inhoud. Dat is ook altijd de volgorde geweest. Eerst de inhoud en pas dan de structuur.
Wat gebeurt er na juni? Rond half april zijn de samenvattingen van de rapporten inclusief de contouren klaar en willen wij deze naar de colleges en de raden gaan sturen tezamen met alvast de
voorzichtige contouren van wat deze pijlers hebben opgeleverd voor de sturing van de metropool.
Dat betekent dat we in juni ongeveer weten wat de discussies in de raden en colleges hebben opgeleverd. Tussen juni en oktober hebben we de tijd om echt het formele traject in te gaan. Dan heb je
het over de inhoud gehad en over de contouren. Wellicht hebben we iets meer de tijd nodig. We
houden er voorlopig aan vast dat 1 januari nog steeds leidend is als einddatum.
Voor zover ik de contouren van de pijlers nu kan overzien, heb ik gemeend om er drie uit te destilleren. De eerst is, dat er overal benadrukt is dat het verlengd lokaal bestuur is. Het moet op basis
van de Wgr. Dat betekent dat dat het kader is. Er moet voor worden gezorgd dat het ook echt een
weergave moet zijn van de 24 g e m e e n t e n , omdat het verlengd lokaal bestuur is. Het moet daar een
weergave van zijn. Het is een belangrijk toetspunt en de Wgr is het kader. We kunnen van alles
bedenken, maar dat is het kader.
De tweede die we hebben meegekregen in al die discussies is, dat de ruggengraat bij de gemeenten
ligt. Er is een vrees geweest dat er een log bureaucratisch apparaat zou komen dat op het politieke
niveau tussen een besturing van een dergelijke metropool en de gemeenteraden zou worden gevoegd. Ik heb gesproken met.alle Gemeentesecretarissen van deze gemeenten - onze Secretaris
van Haaglanden was er ook bij - en daar hebben we heel duidelijk tegen elkaar gezegd dat er het
gevoel moet zijn dat het van deze 24 gemeenten is. Er moet wat worden opgetuigd, maar het moet
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wat beperkt en compact blijven. Dat is een duidelijke boodschap die is meegegeven vanuit al deze
sessies.
Het derde is van hoe deze sturing er dan ongeveer zou moeten uitzien. Het is natuurlijk simpel om
te zeggen dat j e een db en een ab hebt. Wat b i j het db is gezegd, is dat het van daaruit een sturing
zou moeten zijn van de integratie op die pijlers. Ik kom zo terug op hoe je die pijlers zou moeten
duiden en of je ze allemaal zou moeten kiezen. Op een gegeven moment kies je je doelen. Je kiest
een aantal pijlers waar j e met zijn allen aan wilt bouwen. Er is gezegd dat het db er in ieder geval
voor moet zorgen dat er afstemming plaatsvindt. Dat is niet, dat het verkeer en vervoer haar gang
kan gaan zonder dat er rekening gehouden wordt hoe het met de woningprogrammering is gesteld of
met het groen. Deze afstemming is een taak dat op dat niveau moet worden geregeld. Zorg dat deze
afweging en afstemming daar plaatsvindt, want anders drijven bepaalde belangen af.
Zorg dat j e de doelen heel duidelijke benoemd. Dat moet ook op dat niveau gebeuren. Er moet ook
iets uitvoerends zijn. Er moet een soort chegue zijn op wat er in die pijlers gebeurd. Gebeurt het op
een goede manier? Is de operationalisering in orde? Dat zijn ongeveer de drie taken die aan dat db
wordt toebedacht.
Betekent dit dat die pijlers allemaal in één en dezelfde blauwdruk gaan? Het antwoord is 'nee'. Er is
gezegd dat de duo's de leiding hierbij hebben. Deze duo's hebben informatie opgehaald bij al die
sessie en discussies. Dat is leidend; wat daar uitkomt is leidend. Er is een verschil in het juridisch
construct van wat er gekozen is. Verkeer en vervoer is compleet anders dan wanneer j e het over
groen of cultuur hebt. Het is dan ook in de organisatie anders ingericht. Je ziet straks dat er bij die
pijlers een groot verschil is in de snelheid, in het juridisch construct - sommigen hebben helemaal
geen juridisch construct nodig - en in de doelen die geformuleerd zijn en ook in de organisatievorm
die j e nodig hebt.
En dan nog eens over de provincie. Ik heb aandachtig naar uw verhaal geluisterd. We hebben het
gevoel dat de provincie vanaf het begin al een invitatie had om samen op te t r e k k e n . Wellicht is dat
niet goed genoeg gevoeld, maar dat neemt niet weg dat het wel de uitdaging voor de komende periode is om samen op te trekken en dat je dat dan ook doet. Ik weet dat het in ieder geval bij het verkeer en vervoer het geval zal zijn. In het kernteam is gezegd dat er een structuur moet worden opgetuigd waar de provincie op alle tijden kan instappen. Bij verkeer en vervoer weet je dat het sowieso gaat gebeuren, vanwege de brief van de minister, maar het kan best zijn dat de provincie
aangeeft dat z i j nog even wil afwachten. Het is een uitnodiging aan de provincie die blijft staan.
Als we geen ingewikkelde structuur willen en dat de raden aansluiten op wat daar gebeurt, dan komt
de vraag naar boven welke structuur daar dan het beste bij past. Dat is niet iets wat ik van onderen
uit de ia kan trekken. Dat is iets wat we met zijn allen moeten willen bediscussiëren. Het congres
wordt dus een mooi moment om te gebruiken. Dank u w e l .
De voorzitter: Hartelijk dank, mevrouw Bertram. Ik moet helaas constateren dat u niet op de tijd
bent ingelopen. Dan gaan we naar de paneldiscussie.
Gespreksleider: Wij hebben tot vier uur, toch?
De voorzitter: Dat was wel de bedoeling, maar het plan was om daar om kwart over drie mee te beginnen.
Gespreksleider: Laten we even kijken tot hoever we komen. We streven nog steeds naar vijf uur.
Heeft u wat gehad aan al deze informatie? Ja? Het gaat erom dat de Raadsleden het vertrouwen
moeten hebben in het proces. Toch, Meindert? Is dat vertrouwen er of kan dat er komen?
De heer Fennema: Mijn reactie is, dat ik het meeste voel voor de visie van de heer Schuringa. Ik zal
u vertellen waarom ik dat vind. Ik heb mij de vraag gesteld hoe het komt dat na dertig jaar onderwijsvernieuwing de universiteit nog min of meer bestaat terwijl het HBO volkomen is weggezakt in
een poel van wanbestuur en corruptie. Ik ga ervan uit dat dat niet komt omdat universitaire docenten betere mensen zijn dan HBO-docenten. We kunnen ook niet aannemen dat de aanval op de universiteiten minder heftig geweest is dan de aanval op aanval op de HBO-instellingen. De rol van
Roel in 't Veld, die er toch alles aan gedaan heeft om de universiteiten te vernietigen; het is hem
niet gelukt. Dat heeft in mijn optiek te maken met een belangrijke institutionele variabele. De uni14
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versiteiten zijn heel erg oud. Die hebben een enorme institutionele robuustheid. Die HBOinstellingen zijn allemaal nieuw en daar is gefuseerd bij het leven. Zij zijn alsmaar groter geworden.
Daar was geen institutionele worteling die tegenwicht kon bieden aan ondernemende bestuurders.
Als we dat van toepassing verklaring op het gemeentelijke bestuur, dan zou ik zeggen om het goede
zo veel mogelijk te behouden. Het goede is datgene wat al lang bestaat in een tijd dat er toch al zo
veel aan het veranderen is. Ik pleit voor een zekere mate van institutioneel conservatisme. Dat wil
niet zeggen dat het beleid ook conservatief moet zijn. Je kunt je heel goed voorstellen dat je gua
beleid ontzettend veel veranderingen aanzwengelt, maar juist omdat er zoveel moet verenaderen,
moet je zorgen dat die institutionele bedding zo hecht mogelijk is. Hoe ik het ook heb geprobeerd ik heb echt geprobeerd om hier positief in te stappen, in die Wgr-plus- het is allemaal met geen pen
te beschrijven. Hoewel mijn Engels behoorlijk goed is, heeft dat er ook niet toe bijgedragen. Ik ben
het als politicoloog ook met de heer Schuringa eens dat die 'governance-literatuur' te vies is om
aan te pakken. Er is geen touw aan vast te knopen.
Gespreksleider: Wie wil hier op reageren? Ik kijk even naar Fred Fleurke.
De heer Fleurke: Ik ben het met één ding zonder meer eens met de heer Fennema, namelijk dat het
institutioneel conservatisme over het algemeen gesproken een goede zaak is. Ik weet niet of de
verhoudingen tussen hoge scholen en universiteiten helemaal adeguaat is, maar een verschil is dat
het aantal universiteiten de laatste tijd vrij constant is gebleven. Dat is bij de gemeenten niet het
geval. Toen ik begon te studeren waren er nog duizend gemeenten en nu zijn het er minder dan
v i e r h o n d e r d . Het instituut gemeente - of er nu van zijn of weinig - dat blijft bestaan. Daar ben ik
het helemaal mee eens. Als mevrouw Bertram zegt dat wij gemeenten tot samenwerking willen bewegen, daar is het beleidsmatig oogpunt soms behoefte aan, omdat je denkt dat je bepaalde beleidsvraagstukken beter of op een grootschaliger niveau kunt aanpakken, dan per gemeente. Dat
lijkt mij op zichzelf een gezonde gedachtegang. Als je dat wilt, is de randvoorwaarde dat deze gemeenten niet worden uitgehold. Daar wil ik straks in mijn betoog nog wat dieper op ingaan.
Dat in eerste instantie mijn antwoord op wat de heer Fennema heeft gemeld. Ik vermoed dat hij ook
bang is voor de uitholling van de gemeenten.
De heer Fennema: Dat geldt ook voor de provincie. De provincie is toch een regio? Waarom gebruiken we die provincie dan niet om die regionale samenwerking gestalte te geven?
Gespreksleider: De heer Schuringa wil daar graag wat over zeggen.
De heer Schuringa: Er is inderdaad veel over gezegd. Je zou aan een aantal dingen kunnen denken.
Ik maak een denkmodel. Die modellen zijn niet van m i j ; die zijn allemaal al gemaakt en die zijn de
revue al gepasseerd.
De heer Fleurke en ik hebben al meegemaakt dat de gemeente Rotterdam een stadsprovincie wilde
gaan worden. Uiteraard was ik daar een groot voorstander van. Dat is niet doorgegaan en daarna is
die Wgr-plus ontstaan en niet door een democratische legitimering van het samengaan van een aantal gemeenten. Je zou ook kunnen zeggen dat deze gemeenten moeten gaan fuseren omdat ze zoveel met elkaar willen gaan doen. Daar zijn ook voorbeelden van waarbij het goed gegaan is. Er zijn
wel degelijk mogelijkheden om met dat institutionele conservatisme nog heel veel kanten op te
gaan. Maar een tussenvorm is lastig uit te leggen aan een burger. Je kunt moeilijk tegen een burger
zeggen dat je iets aan het worden bent om anders te worden. Dat maakt je herverkiezingskansen
niet groter. Hij wil gewoon horen hoe het zit en dat is wel belangrijk.
Daarnaast wil ik een opmerking maken richting u over die provincie. Hoe moet je omgaan met elkaar? Hoe moet je omgaan met andere gemeenten? Hoe moet je omgaan met de provincie? U zei
vrij letterlijk waarom het niet goed gegaan is. Ik zeg niet dat ik het goedkeur, dat wat ik nu ga zeggen. Ik zeg alleen dat ik constateer wat ik denk gezien te hebben, wat ik nu ga zeggen. U zei een
'standing i n v i t a t i o n ' om in te zetten. Dat heeft de provincie nooit gedaan. De provincie stapt niet in
een rijdende trein of in een auto met een ander aan het stuur. De provincie kan dat niet. Die heeft
daar geen ervaring mee. Een groot bedrijf zoals Shell ook niet. We nemen de leiding of we doen niet
mee. We kennen het begrip 'instappen in een rijdende trein' niet. Dat hebben we nooit eerder gedaan. Dat levert direct een enorme achterstand op. We hebben ook altijd heel angstig gekeken naar
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die vervoersautoriteit. We hebben in augustus een brief gekregen waarin we mee mochten doen.
Onze Gedeputeerde had binnen een week het antwoord klaar: dat we dat niet kunnen! Toen de
Minister met het idee kwam om het in een Gemeenschappelijke Regeling te doen waarin jullie het
samen naast de regio doen, toen waren we enorm enthousiast. Daar wilde ik het bij laten.
Gespreksleider: Mevrouw Betram wilde even reageren.
Mevrouw Bertram: Ik heb het eerste diner van de Commissaris van de Koningin samen met de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag meegemaakt en het is zeer verleidelijk om daaruit te citeren. Dat was namelijk het begin. Ik denk dat het beter is om nog een keer samen te vatten hoe we
er nu naar kijken. Het is op zich ingewikkeld als je iets moet doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Tegelijkertijd doen we iets op basis van een regeling die al jaren bestaat. Het is dus niet iets
nieuws. Als 24 gemeenten tegen elkaar zeggen dat ze op bepaalde gebieden willen gaan samenwerken, dan hoeft daar geen wetswijziging of niks voor plaats te vinden. Dan kun je dat gewoon doen.
Wat de katalysator geweest is - maar dat is niet iets waar de gemeenten om gevraagd hebben - is
het regeerakkoord. In het regeerakkoord is gezegd dat de Wgr-plus wegvalt en dat betekent grote
consequenties voor de samenleving in de regio's Rotterdam en Haaglanden. Dat is de reden geweest om na te denken. Ik heb dus twee antwoorden. U heeft gelijk met de opmerking dat wat j e nog
niet eerder gedaan hebt ingewikkeld is, maar het kan wel op basis van de Wgr, dus ook in samenwerking met de provincie. Ik heb de indruk dat er een hele mooie samenwerking kan gaan komen.
Als het om het institutionaliseren gaat, zou ik zeggen: het is iets dat 24 gemeenten met elkaar gewoon kunnen beslissen. Als je het wilt, moet je het ook doen. Als die gemeenten het belangrijk voor
hun gebied of voor hun burgers vinden - we willen dat die economische motor harder gaat lopen dan moeten ze dat doen. Daar doe je het voor. Het is niet iets nieuws dat je optuigt.
Gespreksleider: Dit is essentiële informatie. De raden blijven wel degelijk hun invloed behouden en
bepalen zelf wat ze wel en wat ze niet w i l l e n . Ik hoor gepruttel?
De heer Fennema: Dat is geen informatie, maar een conclusie die jij trekt en die klopt niet, omdat
hetzelfde gegolden heeft voor al die hoge scholen die ook met mooie beloftes en ook dreigementen,
maar - want dit was een dreigement, want als je het niet doet, dan gaat een andere regio het overnemen - het is niet duidelijk waar het allemaal toe zal leiden, terwijl men wel zegt dat het allemaal
vrijwillig blijft. Als je erin stapt, is het heel moeilijk om er weer uit te stappen.
Gespreksleider: Dit is een soort bedreiging? Daar mag u wel op reageren.
Mevrouw Bertram: Ik begrijp de zorgen en ik begrijp dat je er heel goed over moet nadenken voordat
je in een samenwerking stapt, maar als je kijkt naar Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, dan is
het niet zo dat gemeenten op dit moment zeggen dat ze hier geen baat bij gehad hebben. Dat werkt.
Het is dus niet zo dat we iets optuigen waar we totaal nog geen ervaring mee hebben. De duo's die
samen met de vertegenwoordigers van de provincie met die zeven pijlers aan de gang zijn gegaan,
is heel belangrijk geweest. Ik vind het wel wat kort door de bocht als we nu zouden stellen dat deze
duo's niet met het inhoudelijke debat zijn bezig geweest, maar meer met dreigen en verleiden. Ik
denk dat en natuurlijk begrijp dat het een stap is, maar als deze economische motor in de Randstad
harder moet gaan lopen - dat heeft niets met dreigen of verleiden te maken - dan moet je dat ook
met zijn allen willen. Dat is ook de reden waarom we hier met zijn allen zitten. Als in het debat
wordt geconcludeerd dat je niet met alles, maar met enkele onderdelen wilt samenwerken om deze
resultaten te bereiken, dan denk ik dat je dan een tamelijk zindelijk debat met elkaar voert. In mijn
ogen is het een heel zakelijk zindelijk debat dat je moet gaan beoordelen. Dat is uiteindelijk de
echte kern waarover het moet gaan.
Gespreksleider: Fred Fleurke wilde even reageren.
De heer Fleurke: Het is natuurlijk een redelijk debat om na te gaan waar en wanneer je als gemeente wilt gaan samenwerken. Dat is niet iets raars waar de een de ander bedreigt. Als gemeenten willen samenwerken, dan is daar een wet voor. Die wet geeft aan hoe je dat moet doen.
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Even terug naar de Metropoolregio. Er is opgemerkt door Meindert dat je ook wel gedreigd wordt.
Dat is in zoverre ook wel juist, omdat het beginpunt - de economische motor - gevormd wordt door
een brief van de minister die gezegd heeft dat deze Wgr-plussen worden afgeschaft, maar dat er
aan het einde van het jaar onmiddellijk iets nieuws moet komen, want ik heb een adressaat nodig. Ik
wil wegen laten bouwen en er moeten licenties worden afgegeven en er moet busverbinding komen
die moet worden aanbesteed. Dat deden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en nog een aantal
andere regio's. Dat houdt op, dus ik wil dat dat proces voortgang heeft. Dat is vanuit de gedachte
van de minister gezien een redelijke gedachte, maar de minister heeft een keuze gemaakt. Die taak
van verkeer en vervoer zou naar de provincie gekund hebben. Dat gebeurt ook, behalve in twee
regio's, namelijk in Rotterdam-Den Haag en Amsterdam, omdat die motor daar verder ontwikkeld
moet worden. Blijkbaar is de gedachte: dat we daar de Wgr-regeling voor nodig hebben. Een samenwerkingswet die in dit geval enigszins gebruikt wordt als adressaat van een ministerie dat graag
zijn spullen en zijn geld kwijt wil en dat goed te besteden. De gemeenten krijgen dat aanbod. Moeten zij dan zeggen dat de provincie dat dan maar moet gaan doen? Er wordt een worst voorgehouden en dan moet je bijzonder sterk in je schoenen staan om 'nee' te zeggen, te meer war het een
aanzet is voor allerlei samenwerkingsvormen op andere terreinen waar die gemeenten heel graag
met elkaar samenwerken en waar ze ook verkeer en vervoer voor nodig hebben. Het is dus een
complexe materie. Dat is punt één.
Punt twee is dat mevrouw Bertram zegt dat het lokaal verlengd bestuur blijft, want dat is een uitgangspunt van de Wet gemeenschappelijke regeling. Als je die wet nu eens goed tot je laat doordringen, dan is dat eigenlijk niet zo. Dat wordt wel gezegd als filosofie, maar als het zo zou z i j n ,
dan zou elke gemeente kunnen uittreden als zij dat wil en dan zou elke gemeente een veto kunnen
uitbrengen op beslissingen die haar zelfstandigheid aantasten. Gemeenten zijn zelfstandige bestuurlijke organen die rechtstreeks gekozen zijn door het volk, door hun burgers; en die hebben
verantwoording af te leggen aan hun burgers. Wanneer er belangrijke centrale taken, zoals volkshuisvesting en woningruimteverdeling, naar een regionaal orgaan gaan waar niet direct een eigen
controle is, behalve dan via de benoemde leden vanuit de gemeenteraad, dan kan daar heel veel
misgaan. Dit is voor burgers moeilijk te begrijpen. Het is daarom een complexe materie. Het is een
handig instrument, een Gemeenschappelijke Regeling, om samen te werken, maar - ik ben er ook
voor - je moet wel heel goed uit je doppen blijven kijken om te vermijden dat je een belangrijke
institutie - in Den Haag ook wel de eerste overheid genoemd - niet vervuild.
De heer Schuringa: Dat laatste gedeelte is wat ik in het begin wilde zeggen. We leven in een duaal
stelsel. Ik word gekozen door het volk. Daar kun je van vinden wat je wilt, maar de bestuurders - de
Wethouders en de Burgemeesters - die weten eigenlijk precies hoe het in Nederland gaat. Zij zien
die worst van de Minister, maar de man in de straat ziet die worst niet. Dat is uw punt. Ik zal een
voorbeeld geven. Stel dat ze in de gemeente Barendrecht grote problemen hebben met de tekorten
in de begroting en tegelijkertijd moeten ze een beslissing nemen in de regio dat er in Wateringen
een hoogwaardige trambaan moet worden aangelegd. Dat is ontzettend goed voor de regio. Hoe
krijg je dat dan uitgelegd als Gemeenteraadslid van Barendrecht? Dat je moet zeggen dat we straks
artikel 12 ingaan, dan zijn we helemaal speelbal van de provincie geworden, maar het is goed voor
de economische regio. Dat duale probleem zie ik aankomen en dat heeft dat oude systeem niet. Het
verlengd lokaal bestuur zou ik inderdaad accepteren als je een vetorecht had of dat je er uit kunt
stappen. Als je een van de zestien partijen bent en je hebt partijen zoals Rotterdam en Den Haag,
dan zal je stemrecht 3% halen; dat is een hamerstuk, want met 3% tegen, daar maak je geen bespreekstuk v a n .
Mevrouw Tialma: Ik vind dat het nu een beetje karikaturaal wordt. Uw voorbeeld geeft zelf al aan dat
het kennelijk goed voor de regio is. Om die reden werk je dan ook samen. Des te belangrijker is het
om erop te hameren dat er van tevoren doelstellingen moeten zijn die aangeven wat een dergelijk
orgaan wil bereiken en niet dat er zomaar iets globaals van een economische motor moet zijn, want
dat is veel te abstract. Ik begrijp mevrouw Betram ook w e l , dat die pijlers z é concreet mogelijk geformuleerd moeten gaan worden. Het db moet dan gaan toezien op die concrete uitvoering, dan heb
je die controle. Er zitten geen twee mensen in het db die deze controle gaan uitvoeren. Mijn pleidooi was juist dat de raadsleden goed geïnformeerd moeten blijven en dat ze om informatie moeten
vragen, zodat je met zijn allen die controle uitoefent. Je houdt daarnaast als gemeente je bud-
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getrecht. Je bent niet verplicht om voortdurend mee te groeien in toenemende uitgaven van Gemeenschappelijke Regelingen. Als al die gemeenteraden tegen de Gemeenschappelijke Regeling
zeggen dat er volgend jaar 5% bezuinigd moet worden, dan moet 5% bezuinigd worden. Dat moeten
gemeenteraden onderling met elkaar afspreken.
De heer Fennema: Het gaat nog even over het dreigement. Mevrouw Bertram zei dat iemand gezegd
zou hebben dat 020 het heel goed doet en als dat zo doorgaat, dan blijven wij achter. Ik sprak ter
voorbereiding van deze bijeenkomst met mijn eigen burgemeester in Bloemendaal en komt uit Amsterdam. Hij zei dat hij op bezoek was in New York en dat de burgemeester van New York de burgemeester van Amsterdam niet eens wilde ontvangen omdat ze nog geen miljoen bewoners hadden.
Ik vroeg wat daar mis mee was. Hij zei dat als wij daar niets aan doen, als Rotterdam-Den Haag en
Amsterdam niet samengaan, dan worden wij het Alkmaar van Europa. Ik vroeg wat er mis was met
Alkmaar. Dat kon hij moeilijk uitleggen. Ik wil nu even teruggaan naar 1949. Toen verloren wij Indonesië en toen waren er heel veel mensen die zeiden dat dat een ramp zou betekenen voor Nederland omdat wij dan zouden afzakken tot de rang van Denemarken en dat scheen een angstig perspectief te zijn omdat Denemarken geen koloniën had en zo klein was. Nederland en Denemarken
doen het nu nog steeds heel goed, hoewel wij geen steden zijn van veertig miljoen inwoners. Het
idee dat alles maar groter moet omdat wij in een concurrentie zitten met andere mensen die zeggen
dat het alsmaar groter moet, daar moet je niet altijd in meegaan.
De heer Van Arem: We zitten hier voor de burgers, maar naar het begin heb ik het woord 'burger'
nauwelijks meer gehoord. Ik heb twee vragen. Wat houdt de provincie tegen om op dit moment over
welke drempel dan ook heen te stappen om gewoon gewillig te gaan samenwerken? Die vraag stel ik
aan de heer Schuringa en aan mevrouw Bertram.
Mevrouw Bertram: Ik ben het met u eens dat - en ik ben ambtenaar - op het moment dat je met
elkaar zegt dat je bepaalde dingen wilt bereiken die belangrijk zijn voor de regio, dat bestuurslagen
uiteindelijk over hun schouders heen moeten gaan kijken. Dat geldt voor Den Haag, dat geldt voor
Rotterdam. Dan moet je gaan kijken wat je daarvoor moet gaan doen. Mijn indruk op dit moment is
dat de discussies met de 24 gemeenten en de wijze waarop de provincie hierin participeert, dat men
langzamerhand naar elkaar toegroeit. Dat heeft te maken met het feit dat je elkaar makkelijker kunt
vinden als zaken concreter worden. Het was lange tijd onduidelijk hoe de kant van het rijk zou gaan
reageren. We hebben erg lang moeten wachten op de brieven van het kabinet. Nu die brieven er
zijn, heb ik het gevoel dat die bestuurslagen naar elkaar toegaan en ik vind dat als je die doelen
hebt vastgesteld dat het ook logisch is dat je op sommige momenten zegt dat de grote jongens over
hun schaduw heen springen om dat voor elkaar te krijgen. Je moet het wel eerst eens kunnen worden over de inhoud.
De heer Schuringa: Ik kijk als Statenlid naar wat de Gedeputeerde doet of in dit geval niets zie
doen. Ik kijk naar wat de Commissaris doet of wat ik hem niet zie doen. Ik zei daarnet al dat ik helemaal geen ervaring heb met het instappen in een rijdende t r e i n . Dat kennen we niet. Sinds 1848
hebben we dat niet meer gedaan en daarna nooit meer geoefend. Ik denk dat je het zo moet z i e n .
Wellicht hebben we de originaliteit niet om dat te kunnen. Als je de Gedeputeerde daar naar vraagt,
dan wachten ze wat af. Misschien is dat heel goed of heel fout, maar het is heel herkenbaar. Dat
doen ze al zolang ik Statenlid ben. Het tweede wat nog niet genoemd is, is macht. Als je twee partijen tegen elkaar ziet k n o k k e n , dan zie je dat ze steeds zwakker worden en daarna raap je de kiezeltjes op en dan gooi je ze in een hoekje en dan heb je je macht gewaarborgd. Niet meedoen in
een gevecht betekent dat je machtig blijft. Dat herken ik en dat zie ik gebeuren. Ik kan het niet bewijzen. Ik ben slechts S t a t e n l i d . Een derde punt is enkele keren genoemd en daar ben ik het wel
mee eens: Als we van bovenaf gedwongen worden, maakt dat het voor iedereen wel een stuk makkelijker. Als we namelijk van bovenaf gedwongen worden, zijn we met zijn allen ineens slachtoffer
geworden van de regeling. Dan zijn we ineens allemaal gelijke spelers. Dat is veel prettiger dan dat
je zelf moet gaan vragen om mee te mogen doen, want dan kan die andere datgene zeggen wat je
niet wilt horen en dat is: 'nee'.

18

(Verslag van de Expertmeeting
van de gemeenteraden over
de democratische legitimiteit
Metropoolregio

30 maart 2012

GEMEENTE! W E S T L A N D

Mevrouw Mulder: Vindt u het goed dat ik wat uit mijn belevingsperspectief en de indrukken geef van
de beelden die ik hier beluister?
Een aantal zaken valt mij op: Ik heb mij van tevoren op de hoogte proberen te stellen van de situatie waar u zich op dit moment in bevindt. Ik heb in mijn presentatie niet voor niets de Metropoolregio en Stadsregio Amsterdam zoals wij dat in het noorden naast elkaar hebben staan, genoemd. Het
valt mij op dat ik niets hoor van de nu nog twee werkzame Wgr-plus regio's waar 24 gemeenten
verdeeld over deze twee, met elkaar samenwerken. Ik hoor met name het punt over de economie. Ik
hoor geen aspecten zoals Jeugdzorg. Ik hoor dat het eigenlijk te weinig over de inhoud gaat. We
zitten hier als gemeenteraden bij elkaar. We hebben in ieder geval goedlopende samenwerkingsverbanden met daarbinnen de grote steden als partner daarin. We zitten in die relatie met de provincie.
Dat waren wel de vertrekpunten waar wij vanuit de Wgr-plusregio zijn v e r t r o k k e n . Wij hebben ook
minder dreiging vanuit die Metropoolregio die de nieuwe institutionele samenwerkingsvorm moet
gaan worden. Dat is gewoon een bestaand samenwerkingsverband waarbij allerlei andere bestuurlijke vrijwillige trekkers in vorm zijn gegeven. Dat is een ander perspectief dan dat ik hier ervaar.
De voorzitter: Ik wilde een ordevoorstel gaan doen en dan kijk ik even naar de agenda. Oorspronkelijk had professor Fleurke een half uur geleden al met een eerste reflexie moeten beginnen van wat
er is opgehaald. Dan hadden we nog een pauze moeten hebben en dan uiteindelijk om vijf uur klaar
z i j n . Dat gaan we niet redden. Ik wilde voorstellen om de pauze te laten vervallen. Niet?
De heer Guernaoui: Wij willen aan het einde van de middag een conclusie trekken met elkaar, maar
als de raden nog niet aan het woord zijn geweest en alleen de mensen die zijn uitgenodigd
De voorzitter: Ik begrijp uw v o o r s t e l . Ik wil kijken hoe we op de eindtijd terecht kunnen komen, maar
wij willen natuurlijk de discussie met de zaal. Daar zijn we hier ook voor, maar dan moet u ook wel
accepteren dat we qua tijd u i t l o p e n . Dan ga ik nu eerst nog aan professor Fleurke vragen of hij kort
en bondig wil aangeven wat zijn eerste reflexie tot nu toe is over wat we tot nu toe hebben opgehaald. Daarna gaan we even pauzeren en de discussie met u v o e r e n .
De heer Guernaoui: Voorzitter, met alle respect voor de heer Fleurke, maar is het niet tijd om de
raden aan het woord te laten? Hoe wilt u nu straks een conclusie trekken van wat de raden vinden
als de raden niet aan het woord zijn geweest?
De voorzitter: We hebben een programma gemaakt dat met de beste bedoelingen is opgesteld. Als u
van mening bent dat het anders moet, dan vind ik dat ook prima.
Mevrouw (Onbekend): wij zijn in het Westland uit elkaar gegaan met de behoefte aan een Expertmeeting om antwoorden te krijgen op vragen. Een van de vragen was: Wat verdwijnt er nu met de
Wgr-plus? Wat verdwijnt er nu wel en niet? Waarom kunnen we het Stadsgewest Haaglanden niet
voortzetten omdat de plus verdwijnt? Hoe ga ik hier praktisch mee om? Daar hadden wij de experts
voor nodig om te vertellen hoe wij als 24 raden gaan samenwerken? Ik heb geen flauw idee hoe ik
even met 24 raden contact moet zoeken. Vinden jullie dat nu ook zo gek?
De voorzitter: Ik stel voor om even te pauzeren en dan gaat daarna de discussie met u beginnen.

II.

B l o k II
De voorzitter: Dames en heren, we gaan verder met de discussie. Er zijn al veel vragen gesteld door
die mevrouw die het had over de bevoegdheden die per 1 januari 2013 ingaan en welke komen te
vervallen. We zijn op zoek naar antwoorden op die concrete v r a g e n . Daar gaat de discussie over.
Gespreksleider: Ik wilde eerst even een aantal spelregels met u doornemen bij de interruptiemicrofoon. U kunt deze pas gebruiken als u dat bij mij hebt aangemeld, anders komen anderen niet aan
bod. Wie mag ik als eerste het woord geven?
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De heer Mostert: Ik kan mij voorstellen dat er met zoveel expertise in de zaal de raadsleden zich
vooral beperken tot de vragen waarop we nog geen antwoord gehoord hebben en het reageren op
standpunten even achterwege laten vanwege efficiencyoverwegingen.
Gespreksleider: Wie heeft er vragen?
De heer Verbeek: Ik ben Koos Verbeek, lid van de deelraad van Hoek van Holland. Ik heb het betoog gehoord. Ik heb de economie als belangrijkste pijler voor de Deltametropool gehoord. Ik heb
dat eigenlijk ook van Amsterdam gehoord. Als we naar de economie k i j k e n , dan moeten we naar de
Randstad kijken. Dat zouden we eigenlijk ook bij het verkeer en vervoer wat ruimer moeten zien.
Dat lijkt mij de eerste stap die ik aan het forum wilde meegeven.
Gespreksleider: U heeft verder geen vragen? Wie heeft er vragen?
De heer Zaal: Ik ben Tijmen Zaal van de gemeente Brielle. In de bijeenkomst van 's-Gravenzande
heeft die meneer uit Albrandswaard het woord gehad, waar ik me van harte bij heb aangesloten. Die
stelde, dat iedereen er over praat alsof deze Metropoolregio al een vaststaand feit is, maar het is
een speeltje van twee burgemeesters, die dat samen bij een etentje in 's-Gravenzande ...!.
De heer Abuthaleb heeft in het Kyocera-stadion gezegd dat wij het allemaal wilden. Op het moment
dat iemand daarop wilde reageren kon dat niet en nu lijkt het alsof we in een doordenderende trein
z i t t e n . Welke alternatieven hebben we nog? Dat er bepaalde zaken vanuit de Wgr-plus voortgang
moeten vinden, is ieder raadslid wel duidelijk, maar welke zijn dat nu precies? Welke dingen moeten
we regelen? Moet dat nu wel per se in een Metropoolregio? Wij hebben toch ook een provincie? Als
die zijn werk goed zou doen, dan denk ik dat het middenbestuur daar zijn rol in zou moeten spelen.
De heer Spaans: Ik wilde daar toch even op ingaan, want ik proef hele grote onduidelijkheid en een
gebrek aan informatie. Ik denk dat we met zijn allen met smart zitten te wachten op de invulling en
de beoordeling van een komende Gemeenschappelijke Regeling (GR). Een concept Gemeenschappelijke Regeling. Met dat concept kun je als raadslid van alles doen, maar je een ding goed oppakken. Teruggaan met je papier naar de raad en vragen wat jullie ervan vinden. Vind je het niks? Wil
je amenderen? Maar je hebt dan concreet iets in handen waar je over spreekt. Op dit moment heb je
informatie en heel veel zaken, waar het over gaat en wat je wilt amenderen, wat je wilt wijzigen, en
waar je veranderingen in wilt aanbrengen, en waar je de belangen van jouw gemeenteraad in terug
wilt laten komen; ik weet niet waar ik het moet laten landen. Mijn pleidooi is: Maak een einde aan
deze onzekerheid en kom zo snel mogelijk met een concept Gemeenschappelijke Regeling!
Gespreksleider: Ja, zegt u even uw naam.
Mevrouw Rioholt-Dam: Ik ben Corrie Righolt-Dam uit Barendrecht. Ik zie best positieve kanten aan
deze samenwerking, maar we hebben amper de tijd om naar de bijeenkomsten te gaan om over de
pijlers te spreken, omdat wij raadsvergaderingen hebben en omdat wij belangrijke commissievergaderingen hebben. De inhoud van die pijlers is bedacht door de mensen die daar op dat moment
aanwezig waren. Onze mensen konden niet altijd aanwezig zijn. Ik weet niet of ik mij totaal kan
herkennen in die pijlers. Waarom moet het allemaal heel snel af? Ik hoorde net mevrouw Coenen
zeggen dat we de Wgr-plus regeling gewoon door kunnen laten lopen als het nodig zou zijn. Het
gaat te snel. We moeten voor 1 januari beslissen en op welk moment zouden wij kunnen zeggen dat
de dingen die wij goed doen, zoals de Jeugdzorg en het wonen. Ga beginnen waar je goed in was.
Ik vraag mij af of wij nog door kunnen gaan omdat Rotterdam al aan het afbouwen is. Help, we verzuipen!
Mevrouw Coenen: Het is absoluut niet de bedoeling om met de Wgr-plusregeling door te gaan. Het
enige wat er gevraagd was is: stel, dat er wat met het kabinet gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan is
er geen besluitvorming en dan loopt een Wgr-plus nog even door, maar het is evident dat het kabinet al jaren zegt dat hij deze regeling niet meer wil. Daar zijn al afspraken over gemaakt. Er is geen
sprake van dat de Wgr-plusregeling doorloopt.
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Mevrouw De Groot: Mijn naam is Yvonne de Groot uit de gemeente Brielle. De eerste kennismaking
met de nieuwe regio was er één op de kaart met de gemeenten waar wij op zitten en als een blanke
vlek was ingevuld. Kennelijk was er een cirkeltje getrokken rond een aantal gemeenten en aangezien de Tweede Maasvlakte tegen Voorne-Putten aanligt, hadden ze dat er maar even bij getekend.
Heel duidelijk was, dat het niet ging om die 24 gemeenten, maar om de belangen van de gemeenten
Rotterdam en Den Haag en dan misschien in relatie tot het 020-nummer, zoals dat plastisch wordt
uitgedrukt. Uiteindelijk is Voorne-Putten wel op de kaart gekomen. Wat mij zo stoort in het geheel is
dat we het steeds over zeven pijlers hebben, terwijl dat nog helemaal niet vaststaat. Uit het verhaal
van mevrouw Bertram kwam heel duidelijk naar voren dat die zeven pijlers een must zijn. Ik denk
dat wij als gemeenteraden daar nog wat over te zeggen hebben. Uiteindelijk zou ik graag willen
horen of dat echt zo is of dat we al vastzitten.
Het woord economie wordt heel veel gebruikt, maar dat het dan heel sec wordt gebruikt en dat beangstigt mij als het gaat om het leefmilieu voor de burgers waarvoor wij hier zitten. Dat betekent dat
ik best voor een duurzame economie ben en dat ik het belang van economie zie, maar dat ik vooral
het belang van leefbaarheid van mensen zie. Het is niet zo voor mij dat economie de basis is. Het is
een onderdeel van die leefbaarheid. Ik zou daar graag een reactie op willen hebben.
Gespreksleider: Ik zie dat Nico van Buren daar graag op wil reageren en ik zie dat Meindert
Fennema moet vertrekken aangezien er een televisieploeg op hem staat te wachten.
De heer Van Buren: Ik wil graag ingaan op de tweede vraag van deze mevrouw. Mijn naam is Nico
van Buren en ik ben raadslid in Capelle aan den IJssel. Ik behoor tot het voorbereidingsgroepje en
daarom hebben ze mij achter deze tafel geplaatst. Als het over economie gaat, dan is dat een van
de uitdagingen waar deze regio voor staat. Het loopt op dit moment al niet zo gesmeerd, maar de
druk vanuit de internationale economie neemt alleen maar toe. De raadsleden vertalen dat uiteindelijk straks in hoe zij het aantal bijstandsgerechtigden in hun gemeente zien s t i j g e n . Hoe zorgen we
ervoor dat de economie levend wordt gehouden binnen de gemeente, maar ook in het besef dat deze
economie hele regionale kenmerken in zich heeft in het streven om te kunnen concurreren in die
internationale economie? De vraag die mevrouw stelde, is een hele wezenlijke en ook een hele terechte vraag, want duurzame economie is niet alleen maar bedrijven, dat heeft over met vestigingsfactoren te maken. Een van die vestigingsfactoren - zeker in de moderne economie - is dat mensen
die ons kapitaal vormen voor die bedrijven er ook moeten willen wonen. Om die reden komt het aspect van duurzaamheid, voor z o r g , voor goede woningen, maar ook voor een groen economie steeds
meer naar voren, om te zorgen dat deze regio aantrekkelijke blijft voor de bedrijven die we al hebben, maar ook het liefst voor de bedrijven die we aantrekken. Daar speelt de schaal absoluut een
rol i n . De tijd toen we op lokaal niveau een economie hadden, die is al heel lang voorbij. Wij zijn in
deze regio met 2,2 miljoen mensen internationaal gezien een kleine speler, maar ik denk dat we
eerst op die schaal samenwerking tot stand moeten brengen, voordat we een slag weten te maken
voor een goede samenwerking voor een duurzame economie op Randstadniveau. Laten we eerst
gaan samenwerken op dit verband, dan biedt dat mogelijkheden om op een hoger verband te gaan
samenwerken. Die schaal hebben we nodig om diepte-investeringen te kunnen maken in onze economie, om die te kunnen vergroenen. Met de begroting van Delft of Capelle zijn we niet in staat om
dat soort slagen te maken.
Gespreksleider: Ik wil Annet even het woord geven op die vraag over de pijlers.
Mevrouw Bertram: We hebben net in de pauze al even staan praten. De routing is dat we de samengestelde duo's met mensen die alleen uit Rotterdam of Den Haag komen, maar dwars door de regio
heen komen, die komen op dit moment met hun resultaten. Die resultaten gaan dan naar de raden
die dan hun oordeel hierover kunnen v e l l e n . Alles gaat naar de raden en alles wordt door bediscussieerd. Dat betekent dat je ongeveer in juni dat weer terugkrijgt en je dan ook weet wat de bevindingen van de raden z i j n .
Mevrouw De Groot: Dat is niet helemaal het antwoord op mijn vraag. De vraag is of het zo nodig is
om die zeven pijlers aan te houden. Als een gemeente niet meedoet met een aantal pijlers; wat gebeurt er dan? Van de vervoersautoriteiten zijn we redelijk van overtuigd.
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Gespreksleider: De eerste pijler w e l . De vraag is of al die andere pijlers meedoen?
Mevrouw Bertram: Uiteindelijk is het aan de raden om een oordeel te vellen over wat er in pijlers
staat. Ik begrijp uw vraag wel, maar het lijkt nu net alsof al die pijlers allemaal in hetzelfde stramien
zijn geformuleerd. Wij stellen voor om het volgende proces in te gaan. Dat is het. In die zin zitten er
heel veel verschillende snelheden in die pijlers en heel verschillende v o o r s t e l l e n .
De heer (Onbekend): Volgens mij gaan we nu een discussie voeren die we woensdag 4 april op het
congres moeten gaan voeren, over de inhoud. Ik vind dat we deze Expertmeeting hebben georganiseerd om informatie te krijgen over wat voor mogelijkheden er zijn en wat voor voor onmogelijkheden er zijn. Ik denk dat we daar een hoop informatie over hebben gekregen en ik denk dat we de
inhoud over de pijlers op woensdag moeten doen op het congres. Er is geen bestuurder die daar
antwoord op kan geven, want een gemeentesecretaris is geen bestuurder.
Gespreksleider: De heer Van der Graaff:
Ik ben Hans van der Graaff van de gemeente Albrandswaard. Het lijkt ook net alsof het over de inhoud gaat, maar feitelijk gaat er helemaal niet over. Het is wel opvallend om te zien hoe de samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam weliswaar al bestond tussen twee burgemeesters, maar snel
op de Bühne werd getrokken toen het kabinet besloot om de Wgr-plusregeling op te heffen. Dat is
de aanleiding van de discussie en geen andere. Geen economische achtergrond of binding, geen
Europese discussie. Het afschaffen van de Wgr-plus is de directe aanleiding waarom wij vandaag
hier bij elkaar zitten.
Waarom moet deze worden opgeheven? Het antwoord is de bestuurlijke drukte. Interessant als je
daarna een vervoersautoriteit moet gaan oprichten die het bestuurlijk weer net zo druk maken als
dat hij nu is. De vraag die ik per definitie al stel is, waarom je iets opheft wat in feite iets omvat van
datgene wat wij nu met deze discussie weer willen bereiken. Dan zijn wij volgens mij elkaar lekker
aan het bezighouden. Ik kijk u nu vooral even aan, want u heeft het antwoord ook niet gegeven en ik
vind het antwoord in de brieven van de minister ook niet terug.
De discussie gaat in feite ook over de provincie. Kennelijk vindt de minister de provincie ZuidHolland op dit moment niet capabel genoeg om de vervoersautoriteit te zijn voor de regio Rotterdam
en Den Haag. Ik ben heel nieuwsgierig hoe de provincie hier tegenover staat. Ik ben ook heel
nieuwsgierig naar de argumentatie van de minister in deze, omdat er wel een idee achter moet zitten. Wat voor visie heeft deze minister dan wel op dat middenbestuur? Dat zie ik ook niet terug. Wat
ik terugzie is in feite, dat we willen dat er iets vermindert. Achteraf doen we dan net alsof we iets
nieuws oprichten wat anders is dan er al is en wat in elk geval verlengd lokaal bestuur heet wat de
Wgr-plus in feite ook is. Waarvoor wordt er nu gekozen voor het afschaffen van de Wgr-plus om de
bestuurlijke obesitas te verminderen. Welke regeling je ook kiest - of het nu een Wgr-plus heet of
op welke terreinen dan ook - het blijft verlengd lokaal bestuur en het blijft dus niet democratisch.
Laten we dat nu met zijn alleen even neerleggen. Als je praat over democratische legitimatie, dan
moet je een andere vorm van samenwerking aangaan. Die visie had ik graag teruggezien vanuit de
Metropoolregio, vanuit het rijk en vanuit de provincie van hoe kijken we dan tegen het probleem van
die provincie aan. Kennelijk moeten wij hier nog van alles regelen omdat die provincie ergens niet
toe in staat is. Die vraag wordt maar niet gesteld. Geen van de 24 gemeenten in de Stadsregio
Rotterdam of in het Stadsgewest Haaglanden heeft gevraagd om het opheffen van de Wgr-plus.
Geen van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de Wgr-plusregeling van Amsterdam heeft gevraagd om het opheffen van de Wgr-plus. Zelfs de provincie heeft er niet om gevraagd. Welke bestuurlijke deskundigheid zit er dan in de boezem van het kabinet om dat wel te vinden? Bij ons is
het gemeentebreed dat men het proces buitengewoon onverstandig vindt, ook vanwege de snelheid,
omdat het je als raadslid de kans ontneemt om je deskundig te maken over de materie waar wij nu
een besluit over moeten gaan nemen. Het is een mooi verhaal van wat de Secretaris van Den Haag
heeft v e r t e l d , maar ik kan daar een heel ander verhaal tegenover zetten als ik het vanuit de beleving van een raadslid moet gaan v e r t e l l e n .
De essentiële vragen liggen hier op tafel en die moeten worden beantwoord. Als je die niet beantwoordt, kun je over de inhoud praten wat je wilt, maar dan kom je nergens uit.
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Mevrouw Van der Meer: Ik ben Marijke van der Meer uit Zoetermeer. Ik ben hier gekomen om aan de
experts te vragen waar wij in het Westland tegenaan liepen. Ik zou nu dolgraag net als iedereen een
verhaal kunnen gaan ophangen over wat ik allemaal vind en wat mijn politieke ideeën zijn, maar we
zouden technische vragen gaan stellen over hoe het nu in elkaar steekt. Dat ga ik bij deze doen en
dat betekent dat ik aan de professor wil gaan vragen wat er met die wet van de Wgr-plus wordt afgeschaft waardoor wij niet gewoon in het Stadsgewest Haaglanden kunnen blijven zitten doen van
wat we nu aan het doen zijn? Wat is het cruciale punt hiervan? Is het realistisch om te denken dat
we dit tijdelijk zouden kunnen gaan inrichten? Want dit zouden we ook tijdelijk kunnen doen. De
waarheid is dat we nooit een tijdelijke regeling zijn tegengekomen en dat we er ook nooit uit kunnen. Hoe kunnen we in een regeling een methode opnemen, waardoor wij als raden niet voortdurend
overruled worden door een directeur die voor onze neuzen komt staan te springen die zegt dat al
die ander 23 raden het wel willen en dat wij over onze schaduw heen moeten springen? Dat zijn mijn
drie v r a g e n . Dank u wel.
Gespreksleider: Nou, Fred heeft goed g e l u i s t e r d .
De heer Fleurke: Dat is tevens een antwoord op de vraag van die meneer die ons zolang heeft toegesproken. Waarom doet de provincie het niet? Ik heb in mijn korte inleiding al gezegd dat de verkeers- en vervoersproblematiek met de bijbehorende gelden in het algemeen naar de provincies
gaan, maar ook naar de drie metropolen.
Waarom worden de Wgr-plusregelingen afgeschaft? Ze zijn een gevolg van de weg die heet: de
kaderwet in verandering. Die zijn na tien jaar afgeschaft. Er zat een eindigheidselement in die wet
en daarvoor in de plaats zijn die Wgr-plusregelingen gekomen. Dat zijn rijkstaken die op regionaal
niveau worden uitgevoerd met behulp van geld voor verkeer en vervoer om wegen aan te leggen en
om het vervoersplan uit te kunnen voeren. Het vervoersplan wordt ook op regionaal niveau gemaakt.
De kernvraag is waarom er een uitzondering is gemaakt voor Amsterdam en de Randstad. Ik neem
aan dat men vindt dat in de Randstad op het gebied van verkeer en vervoer de grootste problemen
liggen en dat deze een aandachtige beleidsactor nodig heeft; een actor die namens die delen kan
optreden. Blijkbaar is dat niet de provincie Zuid-Holland of de provincie Noord-Holland, omdat het
gebied weliswaar wordt omspant door twee of door die drie regio's die nu bestaan, waarvan de
minister dat als een mooie gelegenheid aanneemt om het verkeer en vervoer aan te kunnen pakken.
De Wgr-plusregeling wordt om politieke redenen afgeschaft. Daar worden natuurlijk argumenten
voor aangevoerd. Het huidige kabinet vindt dat die regiogebieden niet goed zijn, ondanks het feit
dat er een informatie is geweest waarvan ik kan zeggen dat dat een redelijk positieve evaluatie was
van het functioneren van de meerwaarde van die acht regiogebieden. Is dit voldoende?
Mevrouw Van der Meer: U heeft heel erg uitgelegd waarom ze worden afgeschaft, maar niet wat er
nu precies wordt afgeschaft. Als wij morgen zeggen dat wij een Stadsgewest Haaglanden vormen om
tot een gewone Gemeenschappelijke Regeling te komen, wat kan het Stadsgewest Haaglanden dan
niet meer doen?
De heer Fleurke: Dat kunt u doen, maar dan moet u er wel rekening mee houden dat de minister van
l&M zal zeggen dat zij zal heroverwegen of zij dat geld wel blijft geven aan die nieuwe regio. Die
vraag zal zij zichzelf stellen. De regelingen die er nu zijn, kunt u gewoon continueren minus de
kwestie van verkeer en vervoer.
Gespreksleider: De heer Janssen:
Ik ben Rob Janssen, gemeenteraadslid van Zoetermeer. Ik heb een vraag over wat mevrouw Bertram
schetst over de sturingsstructuur zoals deze op dit moment in wording is. Mijn vraag aan professor
Fleurke is hoe je een dergelijke structuur waarbij je verschillende schuringsmodellen hebt per pijler
en een db in een Gemeenschappelijke Regeling kunt onderbrengen zodat je als gemeenteraadslid er
nog voldoende sturing op kunt geven. Hoe ga je dat spel - dat daar wordt geschetst - tussen db dat
op de uitvoering gaat toezien, dat zijn verantwoording moet afleggen aan iets anders, wat dan precies is, is niet duidelijk, en vervolgens de pijlers met ook een eigen sturingsfilosofie die juridisch
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ook heel anders kunnen zijn dan op basis van de Wgr: is dat binnen de Wgr mogelijk?. Wat vinden
jullie hiervan? Is dit voor een gemeenteraadslid en voor gemeenteraden een constructie waar we
voldoende grip op het geheel kunnen krijgen?
De heer Fleurke: Ik mag aannemen dat degenen die bezig zijn met de vorming van dit denkbeeld,
dat zij ook bezig zijn met het maken van een c o n c e p t r e g e l i n g . Gezien het tempo zal een dergelijke
conceptregeling binhen afzienbare tijd ter beschikking komen. In zo'n conceptregeling staat dus een
algemene bestuursstructuur van de nieuwe i n s t i t u t i e . Sowieso dus een ab en een db. Daar staan de
taken in van een ab en van een bd, op welke wijze de raden zich laten vertegenwoordigen in het ab.
Daar komen raadsleden i n , maar dat zijn allemaal besluiten die in een conceptregeling komen te
staan. Nu zijn er verschillende taken, verkeer en vervoer, dat heeft een wat centralistischer trekje
dan bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Daar is het arrangement wat verschillend, maar ik kan mij voorstellen dat het begrip pijler een hele eigen betekenis krijgt. Het betekent niks anders dan taken. Het
nieuwe orgaan krijgt een aantal taken. Taken op het gebied van verkeer en ververvoer, ruimtelijke
ordening. Niet zo veel, want die taken van ruimtelijke ordening zijn via de nieuwe Wro teruggegaan
naar de provincie. Dat is ook de reden dat de provincie toe zou moeten toetreden tot dit orgaan,
want zonder structuurvisies kun je niet. Verder zijn er andere taken en natuurlijk zul je per taak
andere instrumenten hebben, omdat het andere taken z i j n . In een conceptregeling staat per paragraaf in welke juridische zaken je wilt regelen en welke doelen je nastreeft, met welke instrumenten
en met welke procedures. Dat ziet u dus tegen de zomer en daar moet u een oordeel over vellen.
Mevrouw Bertram: Het is de bedoeling dat we qua planning onze uiterste best doen om tamelijk snel
met de contouren te komen om daarover het debat te gaan voeren. Voor de maand juni hebben we al
een eerste concept gemaakt op basis van wat we al bediscussieerd hebben.
Gespreksleider: Mevrouw De Leeuw:
Ik ben Jacoueline de Leeuw uit Albrandswaard. Wij maken deel uit van de Stadsregio Rotterdam en
daar zien we hoe een ov-chipkaart in elkaar wordt geflanst waarvan niemand weet hoeveel het kost,
niemand weet uit welke budgetten het is geput. Volgens de papieren hebben we een budgetrecht. In
de praktijk hebben we dat niet. We hebben ook slaande ruzie met de provincie en als dat zo hoog
oploopt, dan kunnen we naar de Raad van State. Dan komt er een oplossing. Dat is niet zo bij een
stadsregio. Hoe voorkom ik nu als ik in een Gemeenschappelijke Regeling stap, dat ik weer niets te
vertellen heb?
Gespreksleider: Een beetje wantrouwend. Wie kan daar antwoord opgeven?
De heer Van der Graaff: Je kan er niet instappen of je kan er uiteindelijk uitstappen. Als je het mag.
Mevrouw Hilders: De Friese griffiers hebben een nieuwe werkwijze opgesteld voor het invloed hebben op een Gemeenschappelijke Regeling, waarbij ze uitgaan van sturing vooraf. Dat is de kaderstelling. Je kunt je afvragen voor welke trajecten je bang bent en dat kun je dan in kaart brengen en
laten we kijken of we daar randvoorwaarden aan kunnen verbinden en deze meegeven aan de Wgr.
Heel veel gemeenten werken met een kwaliteitshandvest waarmee ze aan hun burgers willen aangeven aan welke kwaliteit hun dienstverlening moet voldoen. Dat zijn zaken die ook in het programma
van eisen in een Wgr je op zou kunnen n e m e n . We hebben bijvoorbeeld bepaalde termijnen in de
Jeugdzorg. Dan kun je als raad aangeven wat ze in dit soort situatie zou willen. Dat wil ik meegeven
als inhoud aan de Wgr. Als je dat zou raad zou uitbesteden, dan kun je het als inhoud in een Wgr
meegeven. Dat zijn mogelijkheden waarbij je als raad van tevoren invloed op kunt uitoefenen. Ik
weet van de gemeente Zoetermeer dat zij er heel goed in slagen om in het programma van eisen
zaken opstellen waaraan de andere partij zich moet houden. Dat kun je ook meten en dan een keer
per jaar een klanttevredenheidsonderzoek houden dat aan de raad kan worden gerapporteerd.
Mevrouw Mulder: Hier neem je dus als gemeente zelf het initiatief. Wat mij opvalt in uw vraagstelling is, dat u vragen heeft over waarom de provincie en het rijk niets doen of waarom er niets gebeurt. Wij zeiden tegen elkaar: Oké, het gebeurt en wat doen wij? Hoe gaan wij het doen? Ik zeg
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niet dat het bij ons allemaal zaligmakend is, maar het heeft wel een goed gevoel gegeven over de
zaken waar we wel op konden sturen en dat we dat ook ter hand namen.
De heer Van der Graaff: De reden dat we hier vandaag bij elkaar zitten, is omdat de raden hun verantwoordelijkheid zelf naar zich toe hebben g e t r o k k e n , want als we het aan een stuurgroep hadden
overgelaten, dan hadden we dit onderwerp nog niet aan de orde gehad. Dat we hier z i t t e n , is al de
verdienste van onze eigen inzet.
Hoeveel tijd hebben die Friese griffiers de tijd gehad om die afweging en die samenwerking zo buitengewoon vruchtbaar neer te zetten? Ik heb het gevoel dat wij wat minder tijd hebben.
Natuurlijk vraag je je af waarom dingen gebeuren. Het besluit om de Wgr op te heffen is nog niet
genomen en ik wil elke gelegenheid gebruiken om het kabinet dit voorgenomen te laten uitstellen,
zodat wij meer na kunnen denken. In april is er een vaste hoorzitting in de Tweede Kamer over dit
onderwerp. Mijn stille hoop is dat daar op een uitstel wordt gekoerst, omdat ik de mensen wil uitdagen om eens een keer met een visie te komen.
De heer Spaans: De leden van de Tweede Kamer geven nadrukkelijk aan dat de Wgr-plus voor hen
nog geen voldongen feit is. Ik verzoek u nadrukkelijk deze datum van 19 april 2012 voor deze hoorzitting in uw agenda te zetten.
Mevrouw Hilders: De VNG heeft in haar brieven ook gereageerd dat het niet wenselijk is om de Wgr
op te heffen. Het klopt dat het nog loopt.
De Friese griffiers hebben een methode ontwikkeld omdat ze heel ontevreden waren over hoe de
dingen gingen. Ze zijn bezig met implementeren, dus kan ik het niet precies zeggen. Ik weet dat
enkele Gemeenschappelijke Regelingen op zoek zijn geweest om zelf informatie hierover te verschaffen. Het is door alle raden overgenomen. Vervolgens is er een tijd lang niks gebeurd. In
Noordoost-Brabant hebben ze ongeveer dezelfde methodiek en werkt het goed. Ze zijn er in Friesland nog niet klaar mee.
De voorzitter: Wie heeft er op dit moment nog een brandende vraag? Eerst die mevrouw en kunnen
we daarna tot een afronding komen?
Mevrouw Van der Meer: Ik hoor u en die mevrouw steeds praten over de kaderstellende rol. Dat
begrijpen w i j . In de raad kun je kaders stellen. Ik heb alleen nog steeds niet in beeld hoe ik met 24
raden kaders kan gaan vaststellen? In de ene plaats is de wachtlijst bij de Jeugdzorg een ramp, bij
de andere plaats is er weer iets anders aan de hand. Als je dat niet in je eigen plaats hebt, dan
beleef je dat kader van een ander niet. Hoe gaan wij straks kaders stellen met 24 raden?
Mevrouw Hilders: Je moet straks op een ander abstractieniveau je kaders gaan stellen. In deze kaders wil je een aantal doelen meegeven en een aantal randvoorwaarden opstellen waar je binnen
moet blijven. In de ene gemeente moet je meer aandacht besteden aan een bepaald onderwerp dan
in een andere stad. Op het gebied van het stellen van doelen zullen de raden wel uitkomen met een
bepaalde f o r m u l e r i n g .
De heer Fleurke: Als je nu kijkt naar de verordening op de woonruimteverdeling die in Haaglanden
geldt, dan zie je dat die regeling uit een aantal algemene voorschriften bestaat, maar dat er ook
paragraven inzitten per gemeente die onderling van elkaar verschillen. De gedachte bestaat dat
alles geharmoniseerd moet worden. Dat is niet zo. Je kunt per gemeente bepaalde zaken zo regelen
dat dat voordelig is voor je eigen gemeenschap omdat het belangrijke voorschriften zijn.
Mevrouw Tialma: Begin bij de woordvoerders van alle gemeenten met het verzamelen van alle
e-mailadressen zodat je op bepaalde terreinen zaken kunt uitwisselen. Dat je van elkaar weet wat je
standpunt is en ook waarom. Dat zijn praktische tips om begrip te krijgen van de achterliggende
gedachten die er zijn over bepaalde standpunten.
Gespreksleider: mevrouw Augustijn:
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Ik ben Tessa Auoustiin. fractievoorzitter in de gemeente Barendrecht. Ik was hier vandaag om een
antwoord te krijg op de vraag hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij met 24 gemeenten kunnen gaan
samenwerken en dat dat gewaarborgd wordt? Ik ben heel benieuwd naar goede voorbeelden van hoe
wij deze kaders goed kunnen inbedden zodat het hele politieke spectrum aan bod kan komen. Als we
daar een goed antwoord op hebben, dan hebben we een groot deel al opgelost.
De heer Fleurke: Als ik kijk naar Den Haag en Rotterdam, dan is het zo dat er in Den Haag een grote ab is en in Rotterdam een klein ab. Rotterdam heeft dat gecompenseerd met stemgewichten. Als
het voor u belangrijk is dat u het hele orkest wilt horen spelen met alle politieke g e l u i d e n , dan moet
je een grote ab hebben. Dat kan gewoon op basis van de huidige Wgr. Het nadeel is wel dat je niet
de neiging hebt om vaak bij elkaar te komen. In Den Haag komt men hooguit twee keer bij elkaar,
terwijl dat in Rotterdam veel vaker gebeurd. Dat moeten de conceptmakers goed afwegen.
Mevrouw Stein: Ik kan u als directeur van het Stadsgewest Haaglanden zeggen dat wij iets vaker
dan twee keer per jaar bijeenkomen. Dat is ten minste vier keer per jaar en wordt voor extra onderwerpen eveneens vergaderd. Er staat in het plan vernieuwend besturen een zin dat griffiers met
voorstellen kunnen komen. Er had beter kunnen staan dat ze met ideeën kunnen komen. Bij de
Drechtsteden zitten daar best wel wat ideeën die we kunnen verzamelen. U kunt uw griffiers ook
vragen om geen positie in te nemen, maar om te helpen om de raden t e faciliteren in de keuzemodellen.
Mevrouw Hilders: Bij de Drechtsteden hebben ze vanuit elke gemeente een Drechtraad samengesteld die ook periodiek bij elkaar komt. Het lijkt mij een goede zaak om te kijken hoe zij dat daar
aanpakken en dat we wellicht een aantal zaken kunnen meenemen die wij hier ook kunnen toepassen.
De heer Van der Laar: Ik heb de ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden gedurende lange tijd
meegemaakt. Ik wil u waarschuwen om niet te veel hooi op uw vork te nemen. Gezien de karaktereigenschappen van Haaglanden en de steden rondom Rotterdam moet het proces zijn om naar elkaar
toe te groeien. Dat kan niet in één keer gebeuren. Wees voorzichtig met het opnemen van te veel
taken. We moeten niet een te grote ab willen hebben. Het is de vraag in hoeverre de kleine fracties
in een grote ab tot hun recht kunnen komen. Ik zie veel liever dat er vanuit de colleges van de 24
gemeenten een ab gevormd wordt en dat zij daaruit een vijftal leden kiezen die dan in het bd komen
te zitten. Bij de terugkoppeling richting de gemeenten moeten de colleges verantwoording afleggen
richting de gemeenteraden. Dat moet duidelijk vormgegeven worden.
Mevrouw Augustijn: Ik heb toch even de behoefte om te reageren op de heer Van der Laar. Zoals hij
het nu neerlegt, is voor mij juist de reden dat het zo belangrijk is dat we met de pijler nul zijn begonnen. Als ik me had kunnen vinden in uw voorstel, had ik mij niet zo druk gemaakt. Dat is de essentie waarom ik hier zit. Dat we op een andere manier hier naar moeten kijken. Het vernieuwend
besturen heb ik tot op heden nog niet gezien.
De voorzitter: Ik kijk naar professor Fleurke met de vraag of hij nog een slotopmerking wil maken
om ons nog een goede boodschap mee te geven?
III.

Blok III
De voorzitter: de heer Fleurke krijgt het woord om zijn deze middag vervallen bijdrage in samenvatting weer te g e v e n :
De heer Fleurke: In mijn inleiding, waarvoor geen gelegenheid is geweest, had ik een principiële
standpuntbepaling ten aanzien van het fenomeen Gemeenschappelijke Regeling willen maken: wat is
eigenlijk het verschil tussen verlengd lokaal bestuur en een vierde bestuurslaag. Feitelijk, bestuurkundig gezien, zullen dit type regelingen, waarover we vanmiddag hebben gesproken, altijd niet
verlengd bestuur kunnen z i j n , maar per definitie neerkomen op een vierde bestuurslaag en moet je
proberen om dat zo veel mogelijk terug te dringen en de gemeenteraden zo veel mogelijk aan het
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woord laten, maar zuiver is het niet.
Vervolgens zou ik in mijn betoog op grond van een aantal argumenten - die ik dan zou hebben genoemd - willen proberen om een aantal ideeën en voorstellen te lanceren die je zou moeten overwegen bij het schrijven van een conceptregeling en die allemaal wijzen in de richting van een versterking van de democratische legitimatie. Dus, de versterking van de zelfstandigheid van de gemeenten. Als je dat niet doet, zal je op den duur mogelijkerwijs een verlies van gemeentelijke zelfstandigheid en initiatief krijgen. Ook een verlies van integrerend vermogen, wat typisch is voor een
gemeente. Wanneer je - naast het behartigen van een aantal taken - ook nog integraal gaat besturen op regionaal niveau, dan wordt het nog moeilijker om terug te koppelen naar gemeenteraden.
Anders gezegd, invloedsuitoefening door gemeenten op het doen en laten van het regionale orgaan
wordt wel heel i n g e w i k k e l d . De volgende keer ga ik een paar suggesties geven voor het versterken
van democratische legitimatie.
De voorzitter: Dan wil ik graag nog wat conclusies t r e k k e n , maar dat laat ik graag over aan de voorzitter van de Initiatiefgroep van de Raden. Ik kijk even naar Ulbe en het lijkt mij een goed idee om
dit nog eens een keer te herhalen, maar dan na de datum van 4 april en van de Hoorzitting van
19 april 2012 en wellicht onder de bezielende leiding van professor Fleurke om te kijken of we weer
een stapje verder kunnen komen.
Conclusies door de voorzitter van de initiatiefgroep, de heer Spaans:
De heer Spaans: Dank u, voorzitter. Het is aan mij de schone taak om het samen te vatten.
Wat ik in ieder geval uit de woorden van de heer Fleurke zojuist geproefd en gehoord heb is, dat
rondom het concept van de Gemeenschappelijke Regeling in ieder geval nog genoeg op te merken
valt. Genoeg voorzichtigheid, maar ook genoeg regelingen. Ik heb in de voorbespreking gehoord dat
de zaken die hier over tafel gaan - de vanzelfsprekendheden die we met elkaar bediscussiëren dat deze toch wel langskomen. Ik weet dat de heer Fleurke een aantal zaken boven tafel had willen
krijgen die niet zo vanzelfsprekend zijn, waar je niet direct aan denkt. Dat zijn wel dingen die je van
tevoren op je netvlies wilt hebben, wil je tot een afgewogen besluit komen. We moeten de niet
zichtbare consequenties van een nieuwe regeling, of van de regelingen die gaan komen, goed in
beeld krijgen. Professor Fleurke zal ons hierbij adviseren.
Dit punt is ook relevant voor de hoorzitting die de commissie BiZa van de Tweede Kamer van plan is
te houden op 19 april. De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft ons hierover getipt en geadviseerd ons hiervoor te melden. Dit wil ik u voorleggen.
Een van mijn conclusies zou zijn om het concept van de Gemeenschappelijke Regeling in ieder
geval voor te leggen aan deskundigen die deze valkuilen kunnen doorgronden - ik kan dat als
raadslid in ieder gaval niet - en ons informatie en adviezen kunnen verschaffen die in de raden ter
voorbereiding van de besluitvorming te benutten is. Dat zou wat mij betreft een conclusie kunnen
zijn.
De tweede conclusie die ik boven tafel wil halen is, dat er heel veel onduidelijk is en dat er steeds
een grote behoefte is aan informatie. Het is een organisch proces dat van onderen af moet plaatsvinden. De raden zijn aan zet om in ieder geval dit gremium in stand te houden, om een Expertmeeting te houden, in ieder geval na de Hoorzitting van de Tweede Kamercommissie op 19 april 2012 en
vóór de besluitvorming, om opnieuw het net op te halen. Het net dat we nu ophalen heeft grote mazen, maar deze mazen worden steeds kleiner. Ik kijk even naar de leden van de Initiatiefgroep van
de Raden of zij nog aanvullingen hebben.
De laatste conclusie is, dat het nog niet voorbij is. Het is nog niet gelopen; we zijn nog maar net
bezig. Het is van belang om dat geluid ook te laten horen. De brief van Albrandswaard richting de
Tweede Kamer kan ook nog ingebracht worden. Dat heeft wellicht nog een uitwerking op een eventueel t i j d s p a d . Dank u w e l .
De voorzitter: Dan is de definitieve afronding aan mij. Wij hebben een middag geschuurd en ik constateer dat we het dekseltje nog niet van de grondverf af krijgen. Er moet eerst nog wat stopverf
aan te pas komen om wat reparaties uit te voeren. Dat gaan we in een later stadium doen.
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sluiting
De voorzitter:. Ik wil u allemaal heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid en uw inbreng. Ik wens
u allemaal een fijn weekend en wel thuis.
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