CONCEPT RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 129403
Onderwerp: Deelname aan metropoolregio MRDH.
De organisatie die de ontwikkeling van de metropoolregio MRDH nastreeft verzoekt het college van B&W
aan de gemeenteraad van elk van de 24 gemeenten in het stadsgewenst en de stadsregio, een voorstel
voor besluitvorming voor te leggen dat de instemming behelst met de MRDH.
Dit omvat de ontwerp-gemeenschappelijke regeling, de strategische agenda, de financiering en de
machtiging van colleges hierover in het bestuursforum verdere onderhandelingen te voeren.

De raad van de gemeente Albrandswaard;
Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 129403, 4 juni 2013;
Overwegende dat:
1. het kabinet voornemens is de WGRplusregeling op een nader te bepalen datum op te heffen;
2. bepaalde taken die nu door de stadregio worden verzorgd na opheffing van de stadsregio het beste in
een nieuwe gemeenschappelijke regeling kunnen worden opgepakt;
3. die nieuwe gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van bestuurskracht en democratische legitimatie
een vormgeving dient te krijgen die optimaal recht doet aan de daaraan te stellen eisen van
zorgvuldigheid;
4. uit de door de 'metropoolregio-organisatie' voorgelegde stukken thans onvoldoende blijkt dat de
toekomstige metropoolregio aan de onder 3. genoemde eisen zal voldoen;
5. op dit moment nog geen zekerheid bestaat over het opheffen van de WGRplusregeling;
6. op dit moment onvoldoende duidelijkheid bestaat over de bestuurkundige, juridische en financiele
aspecten van deelname aan de metropoolregio;
BESLUIT:
1. geen definitief standpunt in te nemen over deelname aan de metropoolregio MRDH en dit standpunt
in positieve zin te herzien zodra aanvullende -thans ontbrekende - informatie daar aanleiding toe
geeft;
2. de initiatiefnemers van de metropoolorganisatie en de andere regiogemeenten van dit besluit op de
hoogte te stellen en daarbij te onderstrepen dat wel degelijk belangstelling voor samenwerking
bestaat;
3. de relevante ontwikkelingen m.b.t. de stadsregio zowel als de metropoolregio te blijven volgen om een
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goede regionale inbedding en positionering te bevorderen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Renske van der Tempel

Ger J. van de Velde-de Wilde

2/2

