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Hofhoek 5

Geachte heren Aboutaleb en Van Aartsen,

3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 G A Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80

Hiermee reageren wij op het door u toegezonden voorstel voor de vorming van de
MRDH en de Vervoersautoriteit (VA).
Op 7 oktober jl. hebben wij hierover gesproken in een openbare raadsvergadering en
in deze brief geven wij u onze zienswijze mee.
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BNG 28.50 20 4 2 0

Openingstijden

Wij staan met enige terughoudendheid positief tegenover toekomstige samenwerking
in MRDH-verband op het gebied van bereikbaarheid en economie. Het is onze intentie
om aan de gemeenschappelijke regeling voor de MRDH deel te nemen als aan een
aantal, door meerdere gemeenten genoemde, voorwaarden is voldaan.

Publiekzaken
Aanvragen
reisdocumenten,
rijbewijzen

etc

Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 12.30 uur

In het proces van de afgelopen twee jaar hebben de raden een aantal keren kritische
geluiden, zorgen en opmerkingen laten horen, al dan niet via deskundige adviseurs.
Op een aantal punten is hieraan gehoor gegeven, op een groot aantal punten echter
ook niet. De invulling van de invloed van de raden op het besluitvormingsproces is dan
ook nog een belangrijk punt.

Maandagavond:
1 7 . 3 0 - 2 0 . 0 0 uur
Woensdagmiddag:
1 2 . 3 0 - 1 5 . 0 0 uur
Afhalen reisdocumenten.
rijbewijzen etc
Maandag t/m vrijdag:
08 00 - 16.30 uur

Er is nog niet bekend of en wanneer de Tweede en Eerste Kamer besluiten over het
voorstel tot afschaffing van de WGR+ regeling. Met onze samenwerkingspartners
Barendrecht en Ridderkerk zien wij zekerheid over wettelijke intrekking van de WGR+
als voorwaarde voor het van kracht worden van de gemeenschappelijke regeling voor
de MRDH. Wij gaan er vanuit dat de snelheid van dit proces, die maar onverminderd
hoog blijft ondanks diverse verzoeken tot matiging, aangepast wordt aan vertragingen
in het wettelijke proces.

Maandagavond:
1 7 . 3 0 - 2 0 . 0 0 uur

Overig:
(alleen volgens afspraak)
Maandag t/m vrijdag:
09 00 - 16.30 uur

De ontwikkeling van samenwerkingsvoorstellen over het uitvoeren van taken op het
gebied van groen, wonen en duurzaamheid kan wellicht nog van invloed zijn op ons
definitieve besluit rond de MRDH.

Pagina 2/2
Ten aanzien van de financiën geldt dat wij er vanuit gaan dat de kosten van de
regelingen ter vervanging van de stadsregio, per saldo lager zullen zijn dan de kosten
van de stadsregio; de MRDH zal hier haar aandeel moeten leveren.
Voor wat betreft de samenstelling van het dagelijks bestuur en de voorgestelde
stemverhoudingen kunnen wij aansluiten bij de zienswijze van gemeente Ridderkerk:
zij doen volgens het huidige voorstel onvoldoende recht aan een evenwichtige
verhouding.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
Namens de raad van gemeente Albrandswaard,
De griffier,

De voorzitter.

mr. Renske van der Tempel

frs. Hans-Christoph Wagner

Cc. de heer J.J. van Aartsen
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