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Deze week heb ik verschillende brieven ontvangen, waarin raadsleden aangeven zich terug te

trekken als deelnemer van het zogenaamde Radeninitiatief Pijler Nul. Bij dezen wil ik u melden

dat ik mij herken in deze brieven.

De raadscommissie voor Bestuur, Veiligheid en Middelen van Rotterdam, namens wie ik in het

Radeninitiatief plaatsgenomen heb, was voorstander van het initiatief om als raadsleden mee

te denken over de de bestuurlijke inrichting van de Metropoolregio.

Wij zijn nog steeds van mening dat de rol van de gemeenteraden bij de vorming van de

Metropoolregio geborgd dient te zijn. De wijze waarop vanuit het Radeninitiatief is geopereerd,

onder andere in de richting van externe partijen, zoals onlangs bij het verzenden van brieven

naar de betrokken bewindslieden, heeft echter niet onze instemming. De deelnemers zijn

hierover niet gernformeerd, laat staan dat we in kunnen stemmen met de inhoud van de brief,

terwijl die indruk wel is gewekt door de ondertekening als voorzitter van het Radeninitiatief.

Ik deel dan ook de conclusie van onder andere de raadsleden Van Buren (Capelle aan den

IJssel) en Van de Laan en Guernoui (Den Haag).

Ik neem hierbij uitdrukkelijk en openlijk afstand van deze werkwijze en wens niet langer deel

uit te maken van de initiatiefgroep.

Tevens verzoek ik u in eventuele toekomstige uitingen niet meer de titel "Radeninitiatief te

gebruiken, aangezien dit de suggestie wekt dat u namens de gemeenteraden spreekt.

Uiteraard zal ik op eigen wijze betrokken blijven en mijn inbreng leveren bij de discussies en

besluitvorming rond de Metropoolregio.
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Ik heb mijn standpunt gisteren gedeeld met de overige leden van de commissie voor Bestuur,

Veiligheid en Middelen.

Met vriendelijke groet,

W.J. Tempel, raadslid gemeente Rotterdam
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