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Van: Kees Hart, van 't HYPERLINK 
"mailto:[mailto:kees.van.t.hart@lansingerland.nl]"[mailto:kees.van.t.hart@lansin
gerland.nl] 
Verzonden: vrijdag 3 februari 2012 12:32
Aan: HYPERLINK "mailto:griffie@GemeenteWestland.nl"griffie@GemeenteWestland.nl
CC: Els Meijers - Snelders; Renske van der Tempel; G Figge; Leo van Steijn 
(Brielle); Thea de Mik (Capelle a/d IJssel); 'Luuk van Luyk'; Hans van Lingen 
(Den Haag); HYPERLINK 
"mailto:j.froling@gemeentebernisse.nl"j.froling@gemeentebernisse.nl; N (Nico) 
Broekema; 'Frank Rijneveen'; Jaap Paans(Rotterdam); 'Marion Stein'; Henk van der
Wel(Hellevoetsluis); Melanie van der Ham(Krimpen a/d IJssel); Gerard van 
Egmond(Leidschendam-Voorburg); HYPERLINK 
"mailto:griffier@maassluis.nl"griffier@maassluis.nl; Arjan de 
Vos(Midden-Delfland); Sjors Heerdink(Pijnacker-Nootdorp); Nettie 
Engels(Provinicie); Johan van Straalen (Ridderkerk); Pieter Vink (Rijswijk); Jan
Gordijn (Schiedam); Hein Landheer(Spijkenisse); Nettinga W. (Willem); Eric 
Meurs(Vlaardingen); 'Geertje de Schipper'; Ronald de Vries (Rockanje); HYPERLINK
"mailto:m.j.van.dam@zoetermeer.nl"m.j.van.dam@zoetermeer.nl
Onderwerp: Raadsbrief raad gemeente Westland
 
LS,
De gemeenteraad van Lansingerland heeft in de vergadering van 2 februari 
jongstleden met algemene stemmen een motie aangenomen naar aanleiding van de 
brief van de raad van de gemeente Westland betreffende de Metropoolregio van 25 
januari 2012.
In deze motie geeft de raad van Lansingerland aan van oordeel te zijn dat op het
voorstel van de raad van de gemeente Westland, om gezamenlijk met 24 gemeenten 
van de beoogde Metropoolregio bijeen te komen, moet worden ingegaan, waarbij 
alsdan wordt gesproken over de democratische legitimiteit in relatie tot de rol 
en verantwoordelijkheden van de gemeenteraden (pijler 0).
De gemeenteraad van Lansingerland of een delegatie vanuit de raad zal naar de 
bijeenkomst bij de gemeenteraad van Westland gaan.
Voor de volledigheid is de tekst door de raad van Lansingerland aangenomen motie
bij dit bericht gevoegd.
 
Met vriendelijke groet
 
 
Kees van 't Hart
Griffier Lansingerland
tel: 010-8004074
mob.tel: 0622503198
 
******************************************************************** 
Aangezien alleen schriftelijke correspondentie met een handtekening van het 
bevoegde bestuursorgaan de gemeente bindt, kunt u aan de inhoud van deze mail en
eventuele bijlagen géén rechten ontlenen. 
Voor uw vragen, suggesties, meldingen en opmerkingen zijn wij op werkdagen van 
08.30 - 17.00 uur telefonisch te bereiken onder (010) 800 40 00. 
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