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LEEFBAAR30 AMENDEMENT

Voorstelnummer: 2013/71 op de agenda van de raad

Onderwerp: Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2013

Gelet op het feit dat:

De raad gevraagd wordt

In te stemmen met de opgestelde zienswijze op de voorstellen voor de Metropoolregio
Rotterdam - Den Haag;

Constaterende dat

1. Daarin voorgesteld wordt een Dagelijks Bestuur te benoemen van 3 personen,
waarvan in elk geval de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag deel uitmaken;

2. Het Dagelijks Bestuur zich m.n. bezig zal houden met de voorbereiding van de
agenda en het besturen van de Metropoolregio over zal laten aan het Algemeen
Bestuur;

3. Het Algemeen Bestuur gevormd wordt door de deelnemende gemeenten;

Overwegende dat

1. Onze gemeente kan instemmen met het voorgestelde om de besluitvorming en
bestuurskracht neer te leggen bij het Algemeen Bestuur en de voorbereidende
werkzaamheden over te laten aan een daadkrachtig en slagvaardig Dagelijks
Bestuur

2. Het voor de bestuurskracht van de Metropoolregio van groot belang is dat het
Dagelijks Bestuur continuïteit en een breed draagvlak bij alle deelnemende
gemeenten heeft;

Stellen ondergetekenden het volgende amendement voor:

1. De tekst bij het tweede gedachtestreepje, opgenomen onder punt beslispunt 1 in de brief
met kenmerk U13.10694 als volgt aan te passen:

"Een DB van vijf personen geeft het DB een goede afspiegeling van de democratische
krachten van al/e deelnemende gemeenten. Daadkrachtig en slagvaardig optreden al/een in
agendering van de aan de orde zijnde onderwerpen is hun taakstelling. Met een bredere
betrokkenheid van meerdere deelnemende gemeenten is het des te belangrijker dat de OB
leden zich richten op procesmatige beslissingen (à la presidium), waarbij betrokkenheid van
ook de kleinere gemeenten voldoende aandacht krijgt en tot zijn recht komt.
Besluitvoorbereiding en besluitvorming, maar zeker het inhoudelijk debat blijft aan het AB.
De continuïteit in de voortgang van het opstel/en en voortgang van de uitvoering van de
Metropoolregio-agenda is met 5 vaste DB-leden beter gegarandeerd, dan een alternatieve
bestuursvorm van een DB met drie personen al of niet aangevuld met twee vaste
plaatsvervangers".

2. Raadsbesluit punt 1 als volgt aan te passen:
"In te stemmen met de ontwerp-Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam
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Oen Haag zodat hij na de zomer ondertekend kan worden, met dien verstande dat het OB
uit vijf leden zal bestaan.JJ

Toelichting:

In het proceswaarop de deelnemende gemeenten van de Metropoolregio zich hebben
voorbereid op de definitieve vorm, taken en structuur van de Metropoolregio hebben
gemeenten aangegeven dat verantwoordelijkheden en besluitvorming bij
(vertegenwoordigers van) alle deelnemende gemeenten moet (blijven) liggen. Het voorstel
om de besluitvorming bij het AB neer te leggen komt aan die wens tegemoet.

De besluitvormingsprocessen en de agendavoorbereiding van de Metropoolregio mogen
niet afhankelijk zijn van de agenda's van de vaste leden van het oorspronkelijk voorgestelde
3-hoofdige DB. Door te kiezen voor een DB met 5 vertegenwoordigers met bijvoorbeeld een
Quorumverplichting van drie is het DB veel minder kwetsbaar dan een DB van 3 personen
(al of niet met 2 plaatsvervangers) en is de continuïteit beter gegarandeerd.

De angst dat door het vergroten van 3 naar 5 vaste leden een tweedeling ontstaat en
besluitvorming deels door het DB plaatsvindt, zonder betrokkenheid van het AB, is door
betrokkenheid en draagvlak door direct procesmatige inbreng van meerdere gemeenten met
hun democratisch gekozen achterban goed beheersbaar. Een groot voordeel bij een DB
met 5 vaste vertegenwoordigers is dat agendabepaling meer objectief plaatsvindt in het
belang van alle inwoners. Het belang van het momentum van agendering van met name
specifieke onderwerpen kan bepalend zijn voor het al of geen succesvolle afloop!
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