
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig Mevrouw J.E. de Leeuwe (voorzitter); 
Mevrouw E. Meijers (secretaris); 
De heer H. Linssen(CDA); 
De heer N.P. van Engeldorp Gastelaars(CU/SGP); 
Mevrouw A.L Steekers(EVA); 
De heer B.G. Euser(EVA); 
De heer H.J. Duurkoop(PvdA); 
De heer L. Zevenbergen(VVD); 
Mevrouw S.M. Remijn (VVD); 
 

Ons kenmerk Dialoog Stadsregio Rotterdam  
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Dialoog Stadssregio 
Mevrouw Steekers geeft aan dat zij blij is met de ruimte om raadsleden te benoemen.  
De heer Duurkoop merkt op dat de vertegenwoordiger van raad bij de stadsregio vanwege wat 
personele problemen binnen de fractie niet bij deze vergadering aanwezig is. Hij stelt voor dit punt op 
de debatlijst te plaatsen zodat de vertegenwoordiger van de gemeenteraad bij de stadsregio tijdens 
de raadsvergadering de gelegenheid heeft om hierover iets te zeggen. De PvdA is niet zo gelukkig 
met dit stuk, omdat zij van mening zijn dat er een orgaan moet komen dat rechtstreeks gekozen 
wordt. In het stuk wordt wel 4 of 5 keer gezegd dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op het 
proces. Maar als er gekeken wordt wat dat inhoud, dan betekent dit dat de gemeenteraad 1 keer per 
jaar iets mag zeggen over wat er voor het jaar daar voor is gebeurd en wat er in het werkplan voor 
het komend jaar staat. Hij vraagt zich af of je daarmee daar de invloed van de raden groter maakt.  
De heer Euser vraagt zich af hoe de portefeuilleverdeling tussen Rotterdam en de rest van de regio. 
Hij is er niet gelukkig mee, dat het sociaal beleid met wonen is gekoppeld. 
Mevrouw Spruit  merkt m.b.t. de invloed van de gemeenteraden op dat het de bedoeling is dat de 
stukken eerder worden verstuurd, zodat er meer tijd komt om de stukken binnen de gemeentes te 
bespreken. Zij geeft aan dat zij de vraag van de heer Euser over de portefeuilleverdeling schriftelijk 
zal beantwoorden. Zij reageert op de opmerking van de heer Euser over het sociaal beleid dat 
gekoppeld is met wonen. Zij geeft aan dat er in een eerdere stadium de raad met een reactie had 
moeten komen. Dat niet is gebeurd. Deze inhoudelijke zaken liggen nu niet meer voor.  
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


